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II. Törvények

2016. évi CXVI. törvény
az egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról*

1. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

1. §  A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a  továbbiakban: Rtv.) 1.  § (2)  bekezdése a  következő 7a.  ponttal 
egészül ki:
(A rendőrség az Alaptörvényben, az e törvényben és törvény felhatalmazása alapján más jogszabályban meghatározott 
bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatkörében:)
„7a. engedélyezi – nemzetközi megállapodás eltérő rendelkezése hiányában – a szolgálati lőfegyverek és lőszerek 
szolgálati célból történő külföldre vitelét és az  együttműködő, külföldi rendészeti feladatokat ellátó hatóságok 
szolgálati lőfegyvereinek és lőszereinek az országba történő behozatalát,”

2. § (1) Az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendőrségi adatkezelő szerv az  e  törvényben meghatározott bűnüldözési feladatok ellátása céljából bűnüldözési 
adatállományban kezeli az alábbi adatokat:)
„a) a  felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzőit a  bűncselekmény 
elkövetőjének felderítéséig vagy – ennek hiányában – a bűncselekmény büntethetőségének elévüléséig, ha pedig 
a  büntethetőség elévülése kizárt, az  adatok bűnüldözési adatállományba történt bekerülésének időpontjától 
számított ötven évig;”

 (2) Az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés c)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A rendőrségi adatkezelő szerv az  e  törvényben meghatározott bűnüldözési feladatok ellátása céljából bűnüldözési 
adatállományban kezeli az alábbi adatokat:)
„c) a  szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatait, 
személyleírását, fényképét, hangmintáját, valamint az  elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatait 
a  bűncselekmény büntethetőségének elévülésétől számított húsz évig – ha a  büntethetőség elévülése kizárt, 
az adatok bűnüldözési adatállományba történt bekerülésétől számított ötven évig – vagy elítélés esetén a büntetett 
előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítésről való hivatalos rendőrségi tudomásszerzés időpontjától számított 
húsz évig, ennek hiányában az adatok bűnüldözési adatállományba történt bekerülésétől számított harminc évig;
d) a  rendőrségen fogvatartott, a  házi őrizet, illetve a  lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek 
adatait, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését 
engedélyezték, a bűncselekmény büntethetőségének elévüléséig – ha a büntethetőség elévülése kizárt, az adatok 
bűnüldözési adatállományba történt bekerülésének időpontjától számított ötven évig – vagy elítélés esetén 
a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítésről való hivatalos rendőrségi tudomásszerzés időpontjáig, 
ennek hiányában az  adatok bűnüldözési adatállományba történt bekerülésének időpontjától számított harminc 
évig;
e) súlyos bűncselekmény esetén, vagy ha a bűncselekmény
ea) élet, testi épség, emberi szabadság és vagyon elleni erőszakos bűntett, illetve az  emberkereskedelem és 
az embercsempészet három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő alakzata,
eb) nemi élet szabadsága és a  nemi erkölcs elleni bűncselekmény három évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő alakzata,
ec) gyermekkorú személy sérelmére elkövetett, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűntett,
ed) üzletszerűen vagy bűnszövetségben elkövetett, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő 
bűncselekmény,

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. november 8-i ülésnapján fogadta el.
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ee) kábítószer-kereskedelem, kábítószer birtoklása, kóros szenvedélykeltés, kábítószer készítésének elősegítése, 
kábítószer-prekurzorral visszaélés, új pszichoaktív anyaggal visszaélés, radioaktív anyaggal visszaélés, nukleáris 
létesítmény üzemeltetésével visszaélés, atomenergia alkalmazásával visszaélés,
ef ) pénzhamisítás elősegítése, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisítása, készpénz-helyettesítő 
fizetési eszközzel visszaélés, pénzmosás, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás, a  korrupciós 
bűncselekmények öt évet el nem érő szabadságvesztéssel büntetendő alakzata,
a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított személyek és kapcsolataik adatait, kriminalisztikai szempontból fontos 
jellemzőit a  bűncselekmény büntethetőségének elévülésétől számított húsz évig – ha a  büntethetőség elévülése 
kizárt, az  adatok bűnüldözési adatállományba történt bekerülésének időpontjától számított ötven évig – vagy 
a nemzetközi kötelezettségvállalásban meghatározott ideig;
f ) a  nemzetközi kötelezettségvállalás alapján mindazon személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik 
adatait, akikkel szemben nemzetközi bűnüldözési vagy egyéb nyomozási intézkedéseket kell foganatosítani, 
a  bűncselekmény büntethetőségének elévüléséig – ha a  büntethetőség elévülése kizárt, az  adatok 
bűnüldözési adatállományba történt bekerülésének időpontjától számított ötven évig – vagy nemzetközi 
kötelezettségvállalásban meghatározott ideig;
g) a  szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetve a  bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal 
együttműködő személyek, valamint kapcsolataik adatait és kriminalisztikai szempontból fontos jellemzőit 
az  érintett személyre vonatkozó utolsó adatnak a  bűnüldözési adatállományba történt bekerülése időpontjától 
számított harminc évig;
h) az  egyes bűncselekmények nyomozása során a  felderítés és a  bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő 
személyekről, azok kapcsolatairól, eljárási helyzetéről, a  hozzá fűződő nyomozási adatokról az  ügyben hozott 
jogerős ítéletig, a  nyomozás megszüntetése vagy a  büntetőeljárás egyéb módon történt jogerős befejezése 
esetén a  bűncselekmény büntethetőségének elévüléséig, ha pedig a  büntethetőség elévülése kizárt, az  adatok 
bűnüldözési adatállományba történt bekerülésének időpontjától számított ötven évig;”

 (3) Az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés i) pont ib) és ic) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A rendőrségi adatkezelő szerv az  e  törvényben meghatározott bűnüldözési feladatok ellátása céljából bűnüldözési 
adatállományban kezeli az alábbi adatokat:
a 73.  § (3)  bekezdése alá tartozók kivételével a  titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatait és 
az alkalmazás eredményeként keletkezett adatokat,]
„ib) büntetőeljárás lefolytatása esetén a  büntethetőség elévülésétől számított 10 évig, ha pedig a  büntethetőség 
elévülése kizárt, az adatok bűnüldözési adatállományba történt bekerülésének időpontjától számított ötven évig,
ic) elítélés esetén a  büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítésről való hivatalos rendőrségi 
tudomásszerzés esetén a  mentesítéstől számított 10 évig, a  hivatalos tudomásszerzés hiányában az  adatok 
bűnüldözési adatállományba történt bekerülésének időpontjától számított harminc évig;”

3. §  Az Rtv. 91/L. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  rendőrség (1)  bekezdésben meghatározott nyilvántartásából az  (1)  bekezdésben meghatározott adatokat 
az  idegenrendészeti hatóság – a  huzamos tartózkodás jogszerűségének ellenőrzése céljából – a  konkrét cél 
megjelölésével átveheti.”

4. §  Az Rtv. 91/M. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A hajó felelős vezetője vagy annak hiányában az úszólétesítmény üzembentartója a személyek határátlépésére 
irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 
európai parlamenti és tanácsi rendelet VI.  melléklete 4.3.  pontja szerinti előzetes tájékoztatást ad a  rendőrségnek 
a  vízi közlekedésben részt vevő azon utasok (6)  bekezdésben meghatározott adatairól, akik csoportosan 
szándékoznak átlépni Magyarország schengeni külső határait.”

5. §  Az Rtv. 91/N. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„91/N. § A rendőrség a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési 
kódex) szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklete szerinti adatokat 
egy évig kezeli.”
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6. §  Az Rtv. 91/Q. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendőrség a közigazgatási feladatainak ellátása céljából – a külön törvény alapján kezelhető adatokon kívül – kezeli:)
„a) a  nukleáris, a  radioaktív anyag, az  ionizáló sugárzást létrehozó berendezés, a  kábítószer, a  pszichotróp anyag, 
az  új pszichoaktív anyag, a  kábítószer-prekurzor, a  polgári felhasználású robbanóanyag, a  pirotechnikai termék, 
a  közbiztonságra különösen veszélyes eszköz (a  továbbiakban együtt: közbiztonságra veszélyes anyag és eszköz) 
gyártására, kereskedelmére, az  ország területére történő behozatalára, kivitelére, átszállítására, megszerzésére, 
felhasználására, tárolására, szállítására vonatkozó engedéllyel rendelkezők, ezzel kapcsolatban bejelentést 
tevők adatait, a  haditechnikai termékek gyártására és a  kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó engedéllyel 
rendelkezők adatait, a  nukleáris létesítményekben foglalkoztatott személyek személyazonosító és lakcím adatait, 
a  közbiztonságra veszélyes anyaggal és eszközzel tevékenységet végző személyek személyazonosító és lakcím 
adatait, valamint az  engedély kiadásának, illetőleg visszavonásának feltételeit igazoló adatokat a  határozatban 
szereplő jogosultság megszűnésétől számított tíz évig,”

7. §  Az Rtv. 104. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„104. § E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a  gyorsreagálású határvédelmi csapatok felállítására szolgáló eljárás bevezetéséről, valamint a  2007/2004/EK 
tanácsi rendeletnek ezen eljárás tekintetében történő módosításáról és a kiküldött határőrök feladatai és hatáskörei 
szabályozásáról szóló, 2007. július 11-i 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet által módosított, 
az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség 
felállításáról szóló, 2004. október 26-i 2007/2004/EK tanácsi rendelet 10. cikk (2) bekezdése,
b) az Európai Parlament és a Tanács 1168/2011/EU rendelete (2011. október 25.) által módosított, az Európai Unió 
Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség felállításáról szóló, 
2004. október 26-i 2007/2004/EK tanácsi rendelet 11. és 11c. cikke [91/L. § (3) bekezdése],
c) a  fuvarozóknak az  utasokkal kapcsolatos adatok közlésére vonatkozó kötelezettségéről szóló, 2004. április 29-i 
2004/82/EK tanácsi irányelv 3. cikke és a 6. cikk (1) bekezdése,
d) a  személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló, 
2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
e) a  gyorsreagálású határvédelmi csapatok felállítására szolgáló eljárás bevezetéséről, valamint a  2007/2004/EK 
tanácsi rendeletnek ezen eljárás tekintetében történő módosításáról és a kiküldött határőrök feladatai és hatáskörei 
szabályozásáról szóló, 2007. július 11-i 863/2007/EK európai parlament és tanácsi rendelet 6.  cikk (8)  bekezdése, 
valamint e  rendelet által módosított, az  Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési 
Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség felállításáról szóló, 2004. október 26-i 2007/2004/EK tanácsi rendelet 
10. cikk (8) bekezdése,
f ) a  robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2013. január 15-i, 98/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 9. és 10. cikke,
g) a  Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és 
használatáról szóló, 2007. június 12-i 2007/533/IB tanácsi határozat 36. és 37. cikkei [46/B–46/C. §],
h) a  vízuminformációs rendszerhez (VIS) a  tagállamok kijelölt hatóságai, valamint az  Europol számára 
a  terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében, 
betekintés céljából történő hozzáférésről szóló, 2008. június 23-i 2008/633/IB tanácsi határozat 3–5. és 16.  cikke 
[91/C. §],
i) a  vízuminformációs rendszerről (VIS) és a  rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok 
tagállamok közötti cseréjéről (VIS-rendelet) szóló, 2008. július 9-i 767/2008/EK rendelet 18. és 20.  cikke [29/A.  §, 
62/A. §, 84. §, 91/K. §],
j) az  Európai Unió tagállamainak különleges intervenciós egységei közötti együttműködés javításáról 
válsághelyzetekben szóló, 2008. június 23-i 2008/617/IB tanácsi határozat 2–4. cikke,
k) a  különösen a  terrorizmus és a  határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló 
együttműködés megerősítéséről szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozat 12. és 17–23. cikkei, valamint 
e határozat végrehajtásáról szóló, 2008/616/IB tanácsi határozat 17. cikke,
l) a  Tanács határozata (2009. szeptember 21.) egyrészről az  Európai Unió, másrészről Izland és Norvégia között 
a  különösen a  terrorizmus és a  határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló 
együttműködés megerősítéséről szóló, 2008/615/IB tanácsi határozat, valamint a terrorizmus és a határokon átnyúló 
bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló, 2008/615/IB tanácsi 
határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról 
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szóló megállapodásnak az  Európai Unió nevében történő aláírásáról és a  megállapodás egyes rendelkezéseinek 
ideiglenes alkalmazásáról,
m) a  büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes 
adatok védelméről szóló, 2008. november 27-i 2008/977/IB tanácsi kerethatározat,
n) az egyes adatoknak az Interpollal történő cseréjéről szóló, 2005. január 24-i, 2005/69/IB tanácsi közös álláspont.”

8. §  Az Rtv.
a) 2. § (2) bekezdés a) pontjában az „a társadalmi” szövegrész helyébe az „a civil szervezetekkel”,
b) 4/A. § (1) bekezdésében az „és kirendeltségekre” szövegrész helyébe az „és határrendészeti kirendeltségekre”,
c) 7/G.  § (1)  bekezdésében az  „az Európai Rendőrségi Hivatalban (Europol)” szövegrész helyébe  

az „a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségében (EUROPOL)”,
d) 17. § (1) bekezdésében a „személyes szabadsághoz” szövegrész helyébe a „személyi szabadsághoz”,
e) 35. § (2) bekezdésében és az 54. § (1) bekezdés k) pontjában a „személyes” szövegrész helyébe a „személyi”
f ) 101.  § (1)  bekezdés e)  pontjában az „a lőfegyverhasználat és a  csapaterő alkalmazásának részletes eljárási 

szabályait” szövegrész helyébe az  „a lőfegyverhasználat és a  csapaterő alkalmazásának részletes eljárási 
szabályait, a  szolgálati lőfegyverek és lőszerek 1.  § (2)  bekezdés 7a.  pontja szerinti külföldre vitelének 
szabályait és a  rendőrséggel együttműködő külföldi rendészeti feladatokat ellátó hatóságok szolgálati 
lőfegyvereinek és lőszereinek az országba történő behozatalának engedélyezési szabályait”

szöveg lép.

2. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

9. § (1) A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 27/C. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) A  légiközlekedés és az  utasok védelmének biztosítása érdekében, a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 
1995. évi CXXV. törvény (a  továbbiakban: Nbtv.) 3. számú melléklete szerinti bűncselekmények megelőzésének, 
felderítésének, nyomozásának és üldözésének elősegítésével kapcsolatos feladatok elősegítése céljából 
a  személyszállítást végző légifuvarozó az  utas vagy megbízottja, illetve a  személyszállítást végző légifuvarozó 
megbízásából jegyértékesítést végző szolgáltató adatszolgáltatása alapján, a Magyarország területére mint cél- vagy 
tranzitállomásra utazó, valamint Magyarország területén kívülre induló utassal összefüggésben az alábbi adatokat 
kezelheti:
a) az utas neve (az utas teljes neve, ha a foglalást végző az utastól különböző személy, abban az esetben e személy 
neve is),
b) az utazási iroda, utazásközvetítő neve,
c) a járat indulási és érkezési ideje,
d) a járat indulási, tranzit- és célállomása,
e) a 2016/681/EU parlamenti és tanács irányelv szerinti nyilvántartási helymeghatározó kód (PNR rekord lokátor),
f ) a helyfoglalás, a jegykiállítás időpontja,
g) az ülőhely száma és az ülőhellyel kapcsolatos különleges igények és információk,
h) az  utas által feladott és kézi poggyászként a  légijármű fedélzetére vitt poggyászok száma és az  ezekkel 
kapcsolatos adatok,
i) a  2016/681/EU parlamenti és tanács irányelv szerinti megosztott/kettős utas-nyilvántartási információ, valamint 
az egy utas-nyilvántartási adathoz kapcsolódó utazók száma, ezek nevei,
j) az utas által közölt kapcsolattartási adatok, különösen az utas és a vele utazók lakó- és tartózkodási helyének címe, 
telefonszámaik, e-mail címeik,
k) a  hitelkártyával vagy bankszámlával kapcsolatos, az  utazási tranzakcióhoz nem kötődő tranzakciós adatok 
kivételével valamennyi rendelkezésre álló fizetési vagy számlázási információ,
l) a  repülőjegyre vonatkozó adatok, így különösen az  azt kibocsátó légitársaság neve és a  repülőjegy sorszáma, 
a jegykiállítás és az egy útra szóló jegyek dátuma, az automatikus árlekérdezés,
m) az utasra vonatkozó, a személyszállítást végző légifuvarozó által kezelt törzsutas-adat információk,
n) az  utas utazási státusza, ideértve a  visszaigazolásokat, az  utasfelvételi státuszt, annak a  tényét, hogy az  utas 
a jegykezelésre nem jelentkezett, illetve foglalás nélkül utazik,
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o) 2016/681/EU parlamenti és tanács irányelv szerinti általános megjegyzések (beleértve a  felügyelet nélkül utazó 
kiskorúakra vonatkozó minden rendelkezésre álló információt, így a  kiskorú nevét és nemét, életkorát, az  általa 
beszélt nyelvet vagy nyelveket, az  indulási oldalon megjelent gondviselő nevét és elérhetőségét, valamint 
a  kiskorúhoz fűződő kapcsolatát, az  érkezési oldalon a  kiskorút váró gondviselő nevét és elérhetőségét, valamint 
a kiskorúhoz fűződő kapcsolatát, az indulási és az érkezési oldalon a kiskorú kíséretével megbízott személyt),
p) az a–o) pontban meghatározott adatok összes korábbi módosítása.”

 (2) Az Ltv. 27/C. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A személyszállítást végző légifuvarozó – az utas hozzájárulásával – kezelheti 2016/681/EU parlamenti és tanács 
irányelv szerinti előzetes utasinformációs adatokat (a  továbbiakban: előzetes utasinformációs adat), különösen 
az  utas személyi azonosító okmánya típusát, számát, kiállító országát és lejárati idejét, az  utas állampolgárságát, 
családi nevét, utónevét, nemét, születési idejét, a  járatszámot, az  indulás dátumát, az érkezés dátumát, az  indulási 
repülőteret, az érkezési repülőteret, az indulási időt és az érkezési időt.
(2b) Ha a  személyszállítást végző légifuvarozó előzetes utasinformációs adatot gyűjt, a  személyszállítást végző 
légifuvarozó az  előzetes utasinformációs adatokat az  (1)  bekezdésben meghatározottak adatokra vonatkozó 
szabályok szerint és módszerrel köteles kezelni és továbbítani a  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző 
Központ felé.”

 (3) Az Ltv. 27/C. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A személyszállítást végző légifuvarozó a légi jármű indulását megelőző 345. naptól
a) az  (1)  bekezdés a), d) és k)  pontjában – továbbá ezekhez kapcsolódóan az  (1)  bekezdés p)  pontjában – 
meghatározott adatok tekintetében, ha az  utas ettől eltérő időtartamú adatkezeléshez, megfelelő tájékoztatást 
követően, önkéntesen és kifejezetten nem járult hozzá, a légi jármű utolsó célállomáshelyére történő beérkezésétől 
számított 60 napig, valamint
b) az  (1)  bekezdés b) és c)  pontjában, e–j)  pontjában, l–o)  pontjában és (2a)  bekezdésében – továbbá ezekhez 
kapcsolódóan az (1) bekezdés p) pontjában – meghatározott adatokat a légi jármű utolsó célállomáshelyére történő 
beérkezésétől számított 24 óráig
kezelheti.”

 (4) Az Ltv. 27/C. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  személyszállítást végző légifuvarozó köteles az  (1) és (2a)  bekezdésben meghatározott adatok közül 
a rendelkezésére álló adatokat
a) a járat tervezett indulási ideje előtt 24 órával, valamint közvetlenül a beszállás lezárását követően haladéktalanul 
továbbítani a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központnak az utasadat-információs tevékenységéhez 
kapcsolódó feladatellátáshoz,
b) – ha az adatokhoz való hozzáférés az Nbtv. 3. számú melléklete szerinti bűncselekménnyel kapcsolatos konkrét 
és tényleges fenyegetésre adandó válaszhoz szükséges – a  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző 
Központ egyedi megkeresése alapján a  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ elemző-értékelő 
tevékenysége végzéséhez továbbítani.”

 (5) Az Ltv. 27/C. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az  (5)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben a  személyszállítást végző légifuvarozó a  második adattovábbítást 
az első adattovábbításhoz képesti változások megjelölésével is teljesítheti.
(5b) Ha a  légi járat utashelyeit egy vagy több személyszállítást végző légifuvarozó közösen értékesíti, a  járaton 
utazó összes utas (1) és (2a) bekezdésben meghatározott adatait a  légi járatot üzemeltető személyszállítást végző 
légifuvarozó köteles továbbítani.”

10. §  Az Ltv. „A személyszállítást végző légifuvarozókra vonatkozó adatkezelési és adatszolgáltatási rendelkezések” alcíme 
a következő 27/D. §-sal egészül ki:
„27/D. § A 27/C. § alkalmazásában
a) beszállás lezárása: amikor az  utasok beszálltak a  felszállásra készülő repülőgépre és az  utasok beszállása, vagy 
kiszállása már nem lehetséges,
b) utas: a  személyzet tagja kivételével az  egy légi jármű fedélzetén a  személyszállítást végző légifuvarozó 
hozzájárulásával szállított vagy szállítandó személy – beleértve a  tranzit- vagy átszálló utasokat is –, akinek 
a személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulását az utasjegyzékbe történő felvétele igazolja.”
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11. §  Az Ltv. 74/A. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„f ) az  utas-nyilvántartási adatállománynak (PNR) a  terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények 
megelőzése, felderítése és a  vádeljárás lefolytatása érdekébe történő felhasználásáról szóló 2016. április 27-i 
2016/681/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv.”

3. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

12. §  A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 40. § (1) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) A nemzetbiztonsági szolgálatok feladataik teljesítése érdekében – eltérő törvényi rendelkezés hiányában – bármely 
adatkezelési rendszerből – az adatkérés céljának megjelölésével – adatokat kérhetnek, a rendszerekbe és a nyilvántartás 
alapjául szolgáló iratba betekinthetnek. Az  adatkérés alapján az  állami szerv, a  többségi állami tulajdonú gazdasági 
társaság, valamint a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott pénzügyi intézmény 
az adattovábbítást elektronikus formában, elektronikus adatkapcsolat útján, az érintett nemzetbiztonsági szolgálat által 
meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő, az  adatkezelő által térítésmentesen kiépített és üzemeltetett 
csatlakozási felületen hajtja végre, valamint hiányos és töredékadatok tekintetében is teljesíti.”

13. §  Az Nbtv. 50. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A nemzetbiztonsági szolgálatok az  e  törvényben meghatározott feladataik ellátása érdekében az  adatkezelésre 
feljogosított szervek nyilvántartásából átvehetik és kezelhetik)
„e) a  közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény szerinti járműnyilvántartásban kezelt járművek hatósági 
jelzésére vonatkozó és képi adatait 10 évig.”

14. § (1) Az Nbtv. 52/H. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  utasadatok átvételének és kezelésének a  célja a  3. számú mellékletben meghatározott bűncselekmények 
megelőzésének, felderítésének, nyomozásának és üldözésének elősegítése.”

 (2) Az Nbtv. 52/H. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ a  (4)  bekezdés b)  pontja szerinti kockázatelemzés 
ellátása során elsőként automatizált kockázatelemzést végez. Ha az  automatizált kockázatelemzésből találat 
származik, a  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ a  találatot nem automatizált eszközökkel, 
emberi tényező bevonásával történő egyedi felülvizsgálat alá vonja.
(7) Ha a  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ az  utasadat-információs feladatai során 
az elemző-értékelő tevékenység keretében a 3. számú mellékletben meghatározott bűncselekmény elkövetésének 
lehetséges gyanúját észleli, a  bűncselekmény megelőzésére, felderítésére, nyomozására hatáskörrel rendelkező 
szervet az utasadat átadásával egyidejűleg értesíti.”

 (3) Az Nbtv. 52/H. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az  utasadat szolgáltatója által szolgáltatott utasadatot a  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző 
Központhoz érkezést követő 6 hónap elteltével az  alábbi adatelemek elrejtése útján személyazonosításra 
alkalmatlanná kell tenni:
a) az utas neve, beleértve a 2016/681/EU parlamenti és tanács irányelv szerinti megosztott/kettős utas-nyilvántartási 
információt, valamint az egy utas-nyilvántartási adathoz kapcsolódó utazók számát, ezek neveit,
b) az  utas által közölt kapcsolattartási adatok, különösen az  utas és a  vele utazók lakó- és tartózkodási helyének 
címe, telefonszámaik, e-mail címeik,
c) a  hitelkártyával vagy bankszámlával kapcsolatos, az  utazási tranzakcióhoz nem kötődő tranzakciós adatok 
kivételével valamennyi rendelkezésre álló fizetési vagy számlázási információ, ha olyan információt tartalmaznak, 
amely alkalmas lehet utas vagy bármely más személy közvetlen beazonosítására,
d) az utasra vonatkozó, a személyszállítást végző légifuvarozó által kezelt törzsutas-adat információk,
e) a 2016/681/EU parlamenti és tanács irányelv szerinti általános megjegyzések, ha olyan információt tartalmaznak, 
amely alkalmas lehet az utas közvetlen beazonosítására,
f ) a továbbított, 2016/681/EU parlamenti és tanács irányelv szerinti előzetes utasinformációs adat.”

 (4) Az Nbtv. 52/H. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) Az  utasadat személyazonosításra való újbóli alkalmassá tételét egyedi engedéllyel kizárólag az  ügyészség 
rendelheti el, abban az  esetben, ha a  3. számú mellékletben meghatározott bűncselekmények, valamint 
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a  Magyarország biztonságát és jogrendjét sértő, vagy azt veszélyeztető, szervezett bűnözői csoportok és 
bűnszervezetek által elkövetett bűncselekmények felderítése és nyomozása, vagy ilyen bűntett előkészületére utaló 
gyanú ezt szükségessé teszi.”

15. §  Az Nbtv. 52/I. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„52/I.  § (1) A  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ az  Európai Unió tagállamainak utasadat-
információs egységei, az Európai Unió tagállamainak a 2016/681/EU parlamenti és tanács irányelv szerinti illetékes 
hatóságai, valamint az  Európai Unió jogi aktusával létrehozott nemzetközi szervezetek és adatkezelési rendszerek 
részére az  52/H.  § (2)  bekezdésében meghatározott bűnüldözési célból az  Európai Unió jogi aktusa, illetve két- 
vagy többoldalú nemzetközi szerződés alapján az  ott meghatározott adatkörben, időtartamban és feltételekkel 
továbbíthatja az általa kezelt utasadatot, továbbá azok kezelésének eredményét.
(2) A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, valamint a 2016/681/EU parlamenti és tanács irányelv 
szerinti magyar illetékes hatóság az  Európai Unió tagállamainak utasadat-információs egységeitől, valamint 
az  Európai Unió jogi aktusával létrehozott nemzetközi szervezetektől és adatkezelési rendszerektől az  52/H.  § 
(2)  bekezdésében meghatározott bűnüldözési célból az  Európai Unió jogi aktusa, illetve két- vagy többoldalú 
nemzetközi szerződés alapján az ott meghatározott adatkörben, időtartamban és feltételekkel vehet át utasadatot, 
továbbá azok kezelésének eredményét.
(3) Ha a  2016/681/EU parlamenti és tanács irányelv szerinti magyar illetékes hatóság a  (2)  bekezdés szerint 
az  Európai Unió tagállamainak utasadat-információs egységeitől vesz át utasadatot, továbbá azok kezelésének 
eredményét, erről a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központot értesíti.
(4) A  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ harmadik országtól bűnüldözési vagy 
nemzetbiztonsági célból nemzetközi szerződés alapján az ott meghatározott adatkörben vehet át utasadatot.
(5) A  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ harmadik ország részére – a  2008/977/IB 
kerethatározat 13.  cikkében foglalt feltételek teljesülésével – kizárólag a  3. számú mellékletnek megfelelő 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és üldözése céljából, nemzetközi szerződés alapján, az  ott 
meghatározott adatkörben, időtartamban és feltételekkel továbbíthatja az általa kezelt utasadatot, feltéve hogy
a) a  harmadik ország átvevő hatóságának a  feladata bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, 
büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása,
b) – az  Európai Unió más tagállamtól származó utasadat esetén, a  (7)  bekezdésben meghatározott kivétellel – 
a  tagállam, amelytől az  utasadat származik, előzetesen hozzájárult az  utasadatok harmadik országnak történő 
átadásához.
(6) Ha az  (5)  bekezdés a)  pontja szerint kért utasadatot az  adatelemek elrejtésével személytelenítették, 
a  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ csak akkor adhatja át a  teljes – személyazonosításra 
alkalmas adatokat is tartalmazó – utasadatot, ha a  kérelem kellően megalapozott és alapos okkal feltételezhető, 
hogy az  adatkérés a  3. számú mellékletnek megfelelő bűncselekmény megelőzése, felderítése, nyomozása és 
üldözése céljára irányul, továbbá ha az  ügyészség az  adatok újbóli személyazonosításra alkalmassá tételére és 
átadására engedélyt adott.
(7) Az  Európai Unió más tagállamától származó utasadat harmadik ország részére történő átadásához nem 
szükséges a másik tagállam előzetes hozzájárulása, ha
a) a 3. számú mellékletnek megfelelő bűncselekménnyel kapcsolatos, valamely tagállamot vagy harmadik országot 
érintő konkrét és tényleges fenyegetés elhárításához elengedhetetlen és
b) az előzetes hozzájárulás kellő időben nem szerezhető be.
(8) A  (7)  bekezdés szerinti halaszthatatlan esetben értesíteni kell a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző 
Központ belső adatvédelmi felelősét.
(9) A  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ harmadik ország által történő megkeresés esetén 
felhatalmazást adhat a  harmadik országnak arra, hogy a  részére nemzetközi szerződés alapján a  Terrorelhárítási 
Információs és Bűnügyi Elemző Központ által átadott adatokat másik harmadik ország felé a 3. számú mellékletnek 
megfelelő, nemzetközi szerződésben meghatározott súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása, 
üldözése céljából átadja, ha az  adatok továbbítása ezen bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és 
üldözése céljából feltétlenül szükséges.”

16. §  Az Nbtv. A  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ adatkezelésére vonatkozó különös 
rendelkezések alcíme a következő 52/J–52/L. §-sal egészül ki:
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„52/J.  § (1) A  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ az  utasadat-információs feladatai során, 
ha az  elemző-értékelő tevékenység keretében az  52/H.  § (2)  bekezdésében meghatározott bűncselekmények 
lehetséges gyanúját állapítja meg, és az 52/H. § szerinti elemző-értékelő tevékenység keretében nem azonosítható 
az  52/H.  § (2)  bekezdésében meghatározott bűncselekménnyel érintett, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi 
Elemző Központ az  érintett személy azonosítása céljából adatot igényelhet a  rendőrség személyszállítást végző 
légifuvarozóktól átvett adatokat tartalmazó nyilvántartásából.
(2) A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ az (1) bekezdés szerint átvett adatot az adat átvételétől 
számított huszonnégy órán belül, illetve – ha az  52/H.  § szerinti elemző-értékelő tevékenységre kerül sor, – 
az  52/H.  § szerinti elemző-értékelő tevékenység befejezését vagy a  (3)  bekezdésben foglalt adatátadást követően 
haladéktalanul törli.
(3) A  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ az  52/H.  § (7)  bekezdése szerinti esetben – ha 
az  (1)  bekezdés alapján átvett adatot az  elemző-értékelő tevékenység keretében felhasználta – az  (1)  bekezdés 
alapján átvett adatot is átadja.
52/K.  § A  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központtól a  30/A.  § a)–f )  pontjában meghatározott 
együttműködő szervek a  3. számú mellékletben meghatározott bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
nyomozása és üldözése céljából jogosultak utasadatokat vagy azok kezelésének eredményeit kérni és kapni, 
az információk további vizsgálata vagy a megfelelő intézkedések megtétele érdekében.
52/L.  § (1) A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ évente az  Európai Bizottság rendelkezésére 
bocsátja a részére szolgáltatott utasadatokról összeállított statisztikai információkat. Ezek az információk személyes 
adatokat nem tartalmazhatnak.
(2) Az (1) bekezdés szerinti statisztikai információknak tartalmazniuk kell legalább a következőket:
a) azon utasok teljes számát, akik utasadatait a  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ 
összegyűjtötte és más szervnek átadta;
b) az  olyan utasok számát, akiket a  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ az  automatikus 
kockázatelemzést követően ellenőrzés céljára kiválasztott.”

17. §  Az Nbtv. 74. §-a a következő p) és q) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„p) az utasadat személyazonosításra alkalmatlanná tétele: az érintett utasok közvetlen beazonosítását lehetővé tevő 
adatelemek láthatatlanná tétele az adatelemek elrejtésével a felhasználók számára;
q) az  utasadat újbóli személyazonosításra alkalmassá tétele: az  érintett utasok közvetlen beazonosítását lehetővé 
tevő adatelemek elrejtésével személyazonosításra alkalmatlanná tett utasadatok újbóli személyazonosításra 
alkalmassá tétele az elrejtett adatelemek láthatóvá tétele által.”

18. §  Az Nbtv. 77. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben megállapítsa:)
„a) a  biztonsági kérdőív kitöltésével kapcsolatos eljárási szabályokat, azon adatok, tények és körülmények körét, 
amelyek a  2. számú mellékletben meghatározott biztonsági kérdőív szempontjából lényegesnek minősülnek és 
az ezen adatokban, tényekben vagy körülményekben bekövetkező változások bejelentésének részletes szabályait;”

19. §  Az Nbtv. 80. §-a a következő a) ponttal egészül ki:
(E törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtását szolgálja:)
„a) az  utas-nyilvántartási adatállománynak (PNR) a  terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények 
megelőzése, felderítése és a  vádeljárás lefolytatása érdekébe történő felhasználásáról szóló 2016. április 27-i 
2016/681/EU Európai Parlament és a Tanács irányelv.”

20. § (1) Az Nbtv. az 1. melléklet szerinti 3. számú melléklettel egészül ki.
 (2) Az Nbtv. 52/H. § (10) bekezdésében a „(9) bekezdés” szövegrész helyébe a „(9a) bekezdés” szöveg lép.
 (3) Hatályát veszti az Nbtv. 52/H. § (12) és (13) bekezdése.
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4. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi 
CLIX. törvény módosítása

21. §  A fegyveres biztonsági őrségről, a  természetvédelmi és a  mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 
(a továbbiakban: Fbtv.) 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  fegyveres biztonsági őrség számára – az  engedélyben meghatározott mennyiségben és minőségben – 
jogszabályban meghatározottaknak megfelelően a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó 
rendőri szerveknél rendszeresített vagy alkalmazott, illetve a  Magyar Honvédség létesítményeit őrző fegyveres 
biztonsági őrség esetén a  Magyar Honvédségnél rendszeresített és a  10.  § (2)  bekezdésben felsorolt kényszerítő 
eszköz, továbbá lőfegyver és lőszer vásárlása, illetve tartása engedélyezhető. A  fegyveres biztonsági őr feladatai 
ellátása során csak a rendőrség szolgálati kutyák kiképzésével összefüggő feladatok ellátására létrehozott szervezeti 
eleme által kiképzett és évente minősített szolgálati kutyát alkalmazhat.”

22. §  Az Fbtv. a következő 9/B. §-sal egészül ki:
„9/B.  § (1) A  fegyveres biztonsági őr az  őrzött objektumba történő be- és kiléptetésre irányuló szolgálatának 
teljesítése során jogosult
a) az  őrzött objektumba a  belépő személyt kiléte igazolására, a  belépés céljának közlésére, jogosultságának 
igazolására felhívni;
b) az  őrzött objektumba a  belépő vagy onnan kilépő személyt csomagja tartalmának, járművének, valamint 
a szállítmányának bemutatására felhívni;
c) a  belépő személy családi és utónevét, születési helyét és idejét, a  személyazonosításhoz bemutatott okmány 
számát, ha azt nem magyar hatóság állította ki, az  okmányt kiállító ország megnevezését is, illetve a  belépésre 
használt jármű rendszámát és típusát rögzíteni;
d) a területre belépők ellenőrzésére fegyver-, illetve robbanóanyag-kutató műszert alkalmazni.
(2) Az  (1)  bekezdés a) és b)  pontjában szereplő felhívásban foglaltak teljesítésének megtagadása vagy a  közölt 
adatok valótlanságának vélelmezése esetén – a  kötelezett, illetve a  fegyveres biztonsági őrséget működtető 
szervezet vezetője eltérő rendelkezésének hiányában – a fegyveres biztonsági őr az alábbi intézkedések önálló vagy 
kombinált alkalmazására jogosult:
a) a személy beléptetését megtagadhatja;
b) az őrzött objektum biztonságát veszélyeztető, továbbá a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök bevitelét 
megtilthatja;
c) az  objektumba belépő, illetve az  objektumból kilépő személyt a  csomagja tartalmának, járművének, valamint 
a szállítmányának bemutatásáig feltartóztathatja.
(3) Az  (1)  bekezdés c)  pontja alapján rögzített adat csak a  rögzítés helyszínén elkövetett bűncselekmény, 
szabálysértés miatt indult büntető-, szabálysértési vagy más hatósági eljárás során, vagy intézkedés 
jogszerűségének közigazgatási eljárásban történő vizsgálata céljából, valamint az  érintett személy jogainak 
gyakorlása érdekében használható fel.
(4) Az, akinek jogát vagy jogos érdekét az (1) bekezdés c) pontja alapján rögzített adat rögzítése érinti, a rögzítéstől 
számított harminc napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az  adatot a  kezelője 
ne semmisítse meg, illetve ne törölje. A  nyomozó hatóság, a  rendőrségről szóló törvényben meghatározott 
terrorizmust elhárító szerv, a  szabálysértési hatóság, a  körözési eljárást folytató szerv, az  ügyészség, a  bíróság, 
a  nemzetbiztonsági szolgálatok, nemzetközi jogsegély keretében külföldi hatóság a  rögzítéstől számított harminc 
napon belül kezdeményezhetik, hogy az adatot kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.
(5) Az (1) bekezdés c) pontja alapján rögzített adatot – a jogszabályban meghatározott szabálysértési, bűnüldözési, 
igazságszolgáltatási, valamint nemzetbiztonsági célból – a  nyomozó hatóság, a  rendőrségről szóló törvényben 
meghatározott terrorizmust elhárító szerv, a szabálysértési hatóság, a körözési eljárást folytató szerv, az ügyészség, 
a  bíróság, a  nemzetbiztonsági szolgálatok, nemzetközi jogsegély keretében külföldi hatóság, jogainak gyakorlása 
érdekében az  érintett, valamint a  jogszabály alapján eljárás kezdeményezésére irányuló jogának gyakorlása 
érdekében harmadik személy részére lehet átadni.
(6) Az  (1)  bekezdés c)  pontja alapján rögzített adatokat az  (5)  bekezdés szerinti felhasználás hiányában – ha 
jogszabály eltérően nem rendelkezik – a rögzítéstől számított harmincegyedik napon meg kell semmisíteni, illetve 
törölni kell.
(7) Ha az  (1)  bekezdés c)  pontja alapján rögzített adat az  (5)  bekezdés alapján átadásra került, akkor az  átadást 
követően az adatot haladéktalanul meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.
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(8) Ha a  (4)  bekezdés szerinti megkeresést követő harminc napon belül nem követte az  (5)  bekezdés szerinti 
adatigénylés, akkor a  (4)  bekezdés szerinti megkeresést követő harmincegyedik napon az  (1)  bekezdés c)  pontja 
alapján rögzített adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.
(9) A  fegyveres biztonsági őr az  őrzött objektumba belépő személy kilétének igazolására minden olyan hatósági 
igazolványt köteles elfogadni, amely tartalmazza a  személyazonosításhoz szükséges adatokat. A  fegyveres 
biztonsági őr kizárólag ezen okmányok egyikének bemutatására kérheti fel az őrzött objektumba belépő személyt.
(10) A  fegyveres biztonsági őr az  (1)–(2) és (9)  bekezdés szerinti tevékenységével nem akadályozhatja, vagy 
indokolatlan mértékben nem késleltetheti a  jogszabály alapján belépési jogosultsággal rendelkező személyek 
mozgását.”

23. §  Az Fbtv. 10. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A fegyveres biztonsági őr a  biztonságot veszélyeztető tevékenység megszakítása érdekében, az  azt elkövető személlyel 
szemben az arányosság követelményének betartásával:)
„b) az  (1)  bekezdés b)  pontja szerint visszatartott személy szökésének, illetve személyőrzési vagy kísérési 
feladat végrehajtása során a  személyes szabadságában korlátozott személy szökésének, önkárosításának 
megakadályozására bilincset,”
(alkalmazhat, illetve használhat.)

24. §  Az Fbtv. „Közös szabályok” alcíme a következő 15/A. és 15/B. §-sal egészül ki:
„15/A. § (1) A természetvédelmi őr és az önkormányzati természetvédelmi őr az intézkedésével érintett személyről, 
az  intézkedése vagy az  eljárása szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról képfelvételt, 
hangfelvételt, kép- és hangfelvételt (a továbbiakban együtt: felvétel) készíthet, amely kizárólag az adott eljárásban, 
jogszabály előírásai szerint használható fel.
(2) Ha felvételen rögzített cselekmény miatt nem indult eljárás, a felvételt legkésőbb a felvétel készítésétől számított 
30 nap elteltével meg kell semmisíteni.
(3) Az  (1)  bekezdésben foglaltak alapján készített felvétel vagy az  abban szereplő személyes adat a  rögzítés 
helyszínén
a) elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult büntető-, szabálysértési eljárásban,
b) elkövetett jogsértés miatt indított más hatósági eljárásban,
c) végzett intézkedés jogszerűségének közigazgatási eljárásban történő vizsgálata céljából, továbbá
d) a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban használható fel.
(4) Ha a  felvételen szereplő személy a  (3)  bekezdés d)  pontja szerint jogainak érvényesítésére eljárást indított, 
részére az adatkezelési határidőn belül benyújtott kérelemre a felvételt továbbítani kell.
(5) A  természetvédelmi őr és az  önkormányzati természetvédelmi őr a  feladatkörébe tartozó eljárást a  felvétel 
rögzítésétől számított két munkanapon belül köteles megindítani, vagy kezdeményezni az  eljárásra jogosult 
szervnél vagy hatóságnál a hatáskörébe tartozó eljárás megindítását. Ha a természetvédelmi őr és az önkormányzati 
természetvédelmi őr kezdeményezésére az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság az eljárását megindította, és erről 
a  természetvédelmi őrt és az  önkormányzati természetvédelmi őrt a  (2)  bekezdésben meghatározott határidőn 
belül tájékoztatta, a természetvédelmi őr és az önkormányzati természetvédelmi őr a rögzített felvételt az eljárásra 
jogosult szerv vagy hatóság részére történő továbbításáig kezelheti azzal, hogy az  adatkezelés időtartama nem 
haladhatja meg a harminc napot.
(6) Ha a  rögzített felvételt természetvédelmi őr és az  önkormányzati természetvédelmi őr az  eljárásra jogosult 
szerv, hatóság megkeresésére vagy a felvételen szereplő személy kérelmére továbbította, a felvételt a továbbítással 
egyidejűleg törölni kell.
15/B.  § (1) A  természetvédelmi őr és az  önkormányzati természetvédelmi őr a  felvétel kezelése során köteles 
megtenni az  ahhoz szükséges szervezési, technikai és egyéb adatbiztonsági intézkedéseket, hogy az  érintett 
személy személyes adatait, így különösen magántitkait és magánéletének körülményeit illetéktelen személy 
tudomására jutásától megóvja. Biztosítani kell továbbá, hogy a  felvételen szereplő személy – a  felvétel törlésének 
időpontjáig – megtekinthesse a róla készült felvételt.
(2) A rögzített felvételt a természetvédelmi őr és az önkormányzati természetvédelmi őr a 15/A. § (3) bekezdésében 
foglalt felhasználási célból – bizonyítási eszközként – a  büntető vagy szabálysértési eljárásra jogosult szerv 
megkeresésére továbbíthatja. A  megkeresésben meg kell jelölni az  eljárás tárgyát, ügyszámát és a  rögzített 
felvétellel bizonyítandó tényt.
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(3) Közigazgatási hatósági eljárásban az eljáró hatóság megkeresésére – belföldi jogsegély keretében – a rögzített 
felvétel továbbítható, ha a  megkereső hatóság a  megkeresésben az  eljárás tárgyát, ügyszámát és a  rögzített 
felvétellel bizonyítandó tényt megjelöli.
(4) A rögzített felvétel továbbítására irányuló megkeresést meg kell tagadni akkor is, ha a felvétel a megkeresésben 
meghatározott tény bizonyítására alkalmatlan.
(5) Akinek jogát vagy jogos érdekét a  felvétellel rögzített esemény, cselekmény vagy intézkedés érinti, a  15/A.  § 
(3)  bekezdésében meghatározott célból kérheti, hogy a  felvételt a  természetvédelmi őr és az  önkormányzati 
természetvédelmi őr annak továbbításáig, de legfeljebb a kérelem benyújtását követő harminc napig ne törölje.
(6) A rögzített felvételen szereplő személy részére az adattovábbításról adott tájékoztatás költségmentes.”

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

25. §  A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a  továbbiakban: Be.) 36.  § (5)  bekezdésében az  „az Európai 
Rendőrségi Hivatal (EUROPOL)” szövegrész helyébe az „a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége 
(EUROPOL)” szöveg lép.

26. §  A Be. 608. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E törvény 36. § (5) bekezdése
a) a  Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a  2009/371/IB, a  2009/934/IB, 
a  2009/935/IB, a  2009/936/IB és a  2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2016. május 11-i (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket 
állapítja meg, valamint
b) a  közös nyomozócsoportokról szóló, 2002. június 13-i 2002/465/IB tanácsi kerethatározatnak való megfelelést 
szolgálja.”

6. Az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete 
keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 1999. évi LIV. törvény

27. §  Az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a  Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében 
megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 1999. évi LIV. törvény
a) 1.  § (2)  bekezdésében „az Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL)” szövegrész helyébe „a Bűnüldözési 

Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (a továbbiakban: EUROPOL)”,
b) 2. § a) pontjában „az Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL)” szövegrész helyébe „az EUROPOL”,
c) 4.  § (1a)  bekezdésében „az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló, 2009. április 9-i 

2009/371/IB tanácsi határozat alapján létrehozott Europol Információs Rendszerbe” szövegrész helyébe  
„az EUROPOL-nak”,

d) 4.  § (1a)  bekezdés a) és b)  pontjaiban „az Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL)” szövegrész helyébe  
„az EUROPOL”

e) 4. § (1b) bekezdésében „Az Europol Információs Rendszerbe” szövegrész helyébe „Az EUROPOL-nak”,
f ) 4.  § (1b)  bekezdés i)  pontjában „az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló, 2009. április 

9-i 2009/371/IB tanácsi határozat alapján az  Europol Információs Rendszerbe bevihető” szövegrész helyébe  
„a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (EUROPOL), valamint a  2009/371/IB, 
a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2016/795/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az EUROPOL által tárolható”,

g) 9/B.  § (2)  bekezdésében „az Europol Információs Rendszerbe továbbított adatok tekintetében 
az adattovábbítást követően az Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL)” szövegrész helyébe „az EUROPOL-nak 
továbbított adatok tekintetében az adattovábbítást követően az EUROPOL”,

h) 19. §-ában „az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló, 2009. április 9-i 2009/371/IB tanácsi 
határozatnak” szövegrész helyébe „a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (EUROPOL), 
valamint a  2009/371/IB, a  2009/934/IB, a  2009/935/IB, a  2009/936/IB és a  2009/968/IB tanácsi határozat 
felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/795/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek”

szöveg lép.
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7. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény módosítása

28. §  A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20.  § (3)  bekezdésében a „30 napot” szövegrész helyébe  
a „10 napot” szöveg lép.

8. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

29. §  A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 61/K. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„61/K. § A Kormány a kiemelt nemzeti emlékhely nemzeti kulturális értéke megőrzése érdekében a kiemelt nemzeti 
emlékhely használati rendjét, valamint a kiemelt nemzeti emlékhelyre vonatkozó közterület-használati szabályokat, 
továbbá a kiemelt nemzeti emlékhelyre vonatkozó közterület-használati díjakat és az ellenőrzés rendjét – a Kiemelt 
Nemzeti Emlékhely Bizottság javaslata alapján és véleményének kikérésével – rendeletben határozza meg.”

30. §  A Kötv. 5. Fejezete a következő 61/L–61/N. §-sal egészül ki:
„61/L.  § (1) A  61/K.  § szerinti rendeletben meghatározott egyes szabályokat megsértő természetes személlyel 
szemben – ha a 61/I. § (12) bekezdése nem alkalmazható – közigazgatási bírság szabható ki.
(2) A  közigazgatási bírság kiszabására a  kiemelt nemzeti emlékhely területe szerint illetékes közterület-felügyelet 
jogosult.
(3) Ha a helyszíni intézkedés alkalmával az (1) bekezdés szerinti természetes személy a jogsértést teljes mértékben 
elismeri, a (2) bekezdés szerinti eljáró hatóság helyszíni bírságot szabhat ki.
(4) A közigazgatási bírság összege kettőezer-ötszáz forinttól ötvenezer forintig terjedhet. A helyszíni bírság összege 
kettőezer-ötszáz forinttól huszonötezer forintig terjedhet.
(5) A közigazgatási bírság, a helyszíni bírság kiszabása során a  (2) bekezdés szerinti eljáró hatóság a közigazgatási 
bírság, a helyszíni bírság mértékét korlátlanul enyhítheti vagy a jogsértő magatartás csekély súlya miatt a kiszabását 
mellőzheti.
(6) A  jogerősen kiszabott és be nem fizetett közigazgatási bírság, helyszíni bírság adók módjára behajtandó 
köztartozásnak minősül.
(7) A kiszabott közigazgatási bírság, helyszíni bírság az államháztartás központi alrendszerének bevételét képezi.
61/M.  § A  61/L.  § szerinti közigazgatási bírság, helyszíni bírság megállapításának és megfizetése módjának 
részletszabályait a Kormány – a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság javaslata alapján és véleményének kikérésével – 
rendeletben határozza meg.
61/N.  § Az  e  Fejezetben meghatározottak a  gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvény, 
valamint a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlés vonatkozásában nem alkalmazhatók.”

31. §  A Kötv 6. Fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. FEJEZET
EURÓPAI ÖRÖKSÉG DÍJ
61/O.  § Az  Európai Örökség cím elnyerésére pályázó helyszíneknek az  Európai Örökség címre vonatkozó európai 
uniós fellépés létrehozásáról szóló, 2011. november 16-i 1194/2011/EU európai parlamenti és tanácsi határozatban 
meghatározott célkitűzésekre és kritériumokra figyelemmel történő nemzeti szintű előzetes kiválasztásáról 
a miniszter gondoskodik.”

32. §  A Kötv. 93. § (1) bekezdés t) és u) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben:)
„t) állapítsa meg – a  Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság javaslata alapján és véleményének kikérésével – 
a  kiemelt nemzeti emlékhely nemzeti kulturális értéke megőrzését akadályozó tevékenység megelőzésének és 
az  ellenőrzésnek a  rendjét, a  kiemelt nemzeti emlékhely területére vonatkozó közterület-használat szabályait és 
díjait;
u) állapítsa meg – a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság javaslata alapján és véleményének kikérésével – a 61/L. § 
szerinti közigazgatási bírság, helyszíni bírság megállapításának és megfizetése módjának részletszabályait;”
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9. A bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló 2002. évi LIV. törvény

33. § (1) A  bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló 2002. évi LIV. törvény 16/E.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„16/E.  § Ha a  16/A.  § szerinti információcsere iránti megkeresés a  Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós 
Ügynökségéről (EUROPOL), valamint a  2009/371/IB, a  2009/934/IB, a  2009/935/IB, a  2009/936/IB és a  2009/968/IB 
tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/794/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
I. mellékletében meghatározott bűncselekmények valamelyikére vonatkozik, a magyar bűnüldöző szerv az információcsere 
iránti megkeresést megküldi a  rendőrségnek a  Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségével 
(a továbbiakban: EUROPOL) való együttműködésért felelős szervezeti egységének is.”

 (2) A bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló 2002. évi LIV. törvény 52. §-a a következő (3) bekezdéssel 
egészül ki:
„(3) Ez  a  törvény a  Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a  2009/371/IB, 
a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket 
állapítja meg.”

10. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

34. §  Hatályát veszti az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
a) 92/C. §-a és az azt megelőző alcíme,
b) 182. § (1) bekezdés a) pontja és
c) 182. § (2) bekezdése.

11. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló 2007. évi I. törvény módosítása

35. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi 
I. törvény (a továbbiakban: 2007. évi I. törvény) 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  beutazásra a  személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési 
kódex) szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a  továbbiakban: 
Schengeni határ-ellenőrzési kódex) foglalt szabályokat is alkalmazni kell.”

36. § (1) A 2007. évi I. törvény 129. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a törvény)
„a) a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 6. és 14. cikkének;”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

 (2) A 2007. évi I. törvény 129. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a törvény)
„h) Schengeni határ-ellenőrzési kódex, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 810/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1683/95/EK tanácsi rendelet, az 539/2001/EK tanácsi rendelet, valamint 
a 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 610/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet;”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

12. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
módosítása

37. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a  továbbiakban: 
Harmtv.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  harmadik országbeli állampolgár bármely száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, 
tervezett (a  továbbiakban: kilencven napot meg nem haladó, tervezett) tartózkodás céljából a  személyek 
határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló, 2016. március 
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9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt feltételek szerint utazhat be Magyarország 
területére.”

38. § (1) A Harmtv. 120. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény)
„a) a  személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló, 
2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet; [6. §; 40. §]”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

 (2) A Harmtv. 120. § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény)
„k) a  személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló, 
2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról 
szóló egyezmény, a  810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az  1683/95/EK tanácsi rendelet, 
az  539/2001/EK tanácsi rendelet, valamint a  767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról 
szóló, 2013. június 26-i 610/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet;”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

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

39. §  Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény (a  továbbiakban: Átv.) 2.  § a)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„a) határátkelőhely: a  személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési 
kódex) szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: Schengeni 
határ-ellenőrzési kódex) 2. cikk 8. pontjában meghatározott fogalom,”

40. §  Az Átv.
a) 5. § (1), (1a) és (6) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében a „Közösségi Kódex” szövegrész helyébe a „Schengeni 

határ-ellenőrzési kódex”,
b) 13.  §-ában a „Közösségi Kódex 25.  cikkében” szövegrészek helyébe a „Schengeni határ-ellenőrzési kódex 

28. cikkében”,
c) 16. § (9) bekezdésében a „Közösségi Kódex 25. cikkében” szövegrész helyébe a „Schengeni határ-ellenőrzési 

kódex 28. cikkében”
szöveg lép.

14. A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény módosítása

41. §  A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény „A társulat felügyelete, érdekképviselete” alcíme a  következő 
40/A. §-sal egészül ki:
„40/A. § (1) A vízügyi igazgatási szerv a szakmai felügyelet keretében
a) tagja a  szervezőbizottságnak és nyomon követi annak munkáját, továbbá – felszólalási joggal – részt vesz 
a közgyűlésen és a küldöttgyűlésen,
b) figyelemmel kíséri a vízitársulat szakmai feladatai teljesítésének végrehajtását,
c) a vízitársulattól – annak szakmai feladatai ellátása körében – személyes adatot nem tartalmazó adatszolgáltatást 
kérhet.
(2) Ha a  vízügyi igazgatási szerv a  szakmai felügyelet során azt észleli, hogy a  vízitársulat szakmai feladatai 
ellátásának módja, vagy a  szakmai feladatok ellátásával kapcsolatos mulasztása közfeladat ellátását veszélyezteti, 
felhívja a  vízitársulatot a  jogsértés vagy hibás gyakorlat megszüntetésére. A  vízitársulat a  felhívásban foglaltak 
alapján tett intézkedéséről köteles a vízügyi igazgatási szervet 30 napon belül tájékoztatni.
(3) Ha a  vízitársulat a  vízügyi igazgatási szerv felhívása alapján intézkedést nem tesz, a  vízügyi hatóság a  vízügyi 
igazgatóság kérelmére a vízitársulatot intézkedés megtételére kötelezi.”
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15. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása

42. § (1) A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) 3. § 15. pontja helyébe következő 
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„15. telephely biztonsági tanúsítvány: a minősített adat védelmének fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági 
feltételeinek megfelelő gazdálkodó szervezet részére kiadott olyan tanúsítvány, amely meghatározza, hogy 
a gazdálkodó szervezet milyen legmagasabb minősítési szintű minősített adat kezelésére alkalmas.”

 (2) A Mavtv. 3. §-a a következő 17. és 18. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„17. egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány: a  minősített adat védelmének fizikai, adminisztratív és 
elektronikus biztonsági feltételeinek nem megfelelő gazdaság szervezet részére kiadott olyan tanúsítvány, amely 
meghatározza, hogy a  gazdálkodó szervezet milyen legmagasabb minősítési szintű minősített adat kezelésére 
alkalmas.
18. iparbiztonsági ellenőrzés: a gazdálkodó szervezet cégellenőrzése, a gazdálkodó szervezetnél a minősített adatot 
felhasználó személyek nemzetbiztonsági ellenőrzése és a  minősített adat fizikai, adminisztratív és elektronikus 
biztonsági feltételei meglétének ellenőrzése.”

43. § (1) A Mavtv. 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A „Titkos!” vagy annál magasabb minősítési szintű adat minősítésének érvényességi ideje új minősítési eljárás 
lefolytatásával rendkívül indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb a  (6)  bekezdés a)  pontjában meghatározott 
időtartammal, illetve Magyarország – magánszemély jogos érdekével szorosan összefüggő – honvédelmi, 
nemzetbiztonsági, bűnüldözési vagy igazságszolgáltatási érdekére tekintettel két alkalommal, legfeljebb 
a  (6)  bekezdés a)  pontjában meghatározott időtartammal meghosszabbítható. A  „Bizalmas!” vagy „Korlátozott 
terjesztésű!” minősítési szintű adat minősítésének érvényességi ideje új minősítési eljárás lefolytatásával rendkívül 
indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 5 évvel, illetve Magyarország – magánszemély jogos érdekével 
szorosan összefüggő – honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnüldözési vagy igazságszolgáltatási érdekére tekintettel 
két alkalommal, legfeljebb a  (6)  bekezdés b)  pontjában meghatározott időtartammal meghosszabbítható. 
Az  érvényességi idő meghosszabbításáról minden olyan címzettet vagy annak jogutódját értesíteni kell, akinek 
a  minősített adatot továbbították. Az  új minősítési eljárást az  érvényességi idő lejárta előtt le kell folytatni. 
Az  érvényességi idő elteltével az  adat minősített jellege megszűnik. A  minősítés megszűnése után az  adat újból 
nem minősíthető.”

 (2) A Mavtv. 5. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Amennyiben épület, építmény vagy annak valamely műszaki vagy technikai adata képez nemzeti minősített 
adatot, az érvényességi idő új minősítési eljárás lefolytatásával, több alkalommal meghosszabbítható, alkalmanként 
legfeljebb 10 évre az épület, építmény használatának idejére.”

44. § (1) A Mavtv. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  minősítő – ha törvény rövidebb határidőt nem állapít meg – köteles legkésőbb 5 évenként felülvizsgálni 
az  általa, a  jogelődje vagy más minősítő által készített és a  felülvizsgálat időpontjában feladat- és hatáskörébe 
tartozó nemzeti minősített adatot. A minősítő a felülvizsgálatba szakértőt vonhat be.”

 (2) A Mavtv. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A minősítés megszüntetéséről, illetve a minősítési szint vagy az érvényességi idő módosításáról minden olyan 
címzettet vagy annak jogutódját értesíteni kell, akinek a nemzeti minősített adatot továbbították.”

45. §  A Mavtv. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a  továbbiakban: NATO), a  Nyugat-európai Unió (a  továbbiakban: 
NYEU), valamint az Európai Unió Tanácsa, az Európai Bizottság, az Európai Atomenergia Közösség (a továbbiakban: 
EURATOM), az  Európai Rendőrségi Hivatal (a  továbbiakban: EUROPOL), az  Európai Igazságügyi Együttműködési 
Egység (a  továbbiakban: EUROJUST), az  Európai Űrügynökség (a  továbbiakban: ESA) által használt minősítési 
szinteket és azok nemzeti minősítési szintű megfelelőit a 2. számú melléklet tartalmazza.”
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46. §  A Mavtv. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A személyi biztonsági tanúsítvány kiadásához az érintett – a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben 
meghatározott – nemzetbiztonsági ellenőrzésének (a  továbbiakban: nemzetbiztonsági ellenőrzés) lefolytatása 
szükséges. A  minősített adat felhasználásához szükséges személyi biztonsági tanúsítvány nem adható ki, illetve 
a már kiadott tanúsítványt vissza kell vonni, ha a nemzetbiztonsági ellenőrzés kockázati tényezőt tár fel. A személyi 
biztonsági tanúsítvány a  nemzetbiztonsági ellenőrzésről készült kockázatmentes biztonsági szakvélemény 
kiállításától számított 5 évig érvényes. A  gazdálkodó szervezetnél a  minősített adatot felhasználó külföldi 
állampolgárságú személy részére a személyi biztonsági tanúsítvány – törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés 
alapján – abban az  esetben is kiadható, ha rendelkezik az  állampolgársága szerinti ország nemzeti feladat- és 
hatáskörrel rendelkező hatósága által kiállított érvényes személyi biztonsági tanúsítvánnyal.”

47. §  A Mavtv. 16. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Gazdálkodó szervezet
a) „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű minősített szerződés végrehajtásában, valamint
b) a „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű adat felhasználásával járó, és
c) a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9.  § (1)  bekezdés a)–b)  pontja szerinti, minősített adat 
átadásával járó beszerzési eljáráson
csak akkor vehet részt, ha a  Nemzeti Biztonsági Felügyelet a  megfelelő szintű telephely biztonsági tanúsítványt 
vagy egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítványt részére kiállította. A  telephely biztonsági tanúsítvány, illetve 
az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló eljárás megindítását a minősített adatot kezelő 
szerv vagy a gazdálkodó szervezet a Nemzeti Biztonsági Felügyeletnél kezdeményezi.
(2) Ha az  iparbiztonsági ellenőrzés nem állapított meg kockázati tényezőt, a  Nemzeti Biztonsági Felügyelet 
a gazdálkodó szervezet részére
a) egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítványt,
b) amennyiben a  minősített adat védelmének fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági feltételei is 
kialakításra kerültek, telephely biztonsági tanúsítványt
ad ki.
(3) „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű adatot az  (1)  bekezdésben meghatározott szerződés 
végrehajtásában való részvétel, valamint beszerzési eljárás során kizárólag érvényes telephely biztonsági 
tanúsítvánnyal vagy egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezet kezelhet.
(4) Egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezet „Bizalmas!” vagy annál 
magasabb minősítési szintű adatot a saját székhelyén, telephelyén és fióktelepén nem kezelhet.”

48. § (1) A Mavtv. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A minősített adatra vonatkozó rendelkezési jogosultságok:
a) állami vagy közfeladat végrehajtása érdekében történő ügyintézés, feldolgozás,
b) minősített adat nyilvántartásával kapcsolatos valamennyi tevékenység,
c) minősített adat birtokban tartása,
d) minősítési jelölés megismétlése,
e) minősített adat másolása, sokszorosítása,
f ) minősített adat fordítása,
g) kivonat készítése,
h) szerven belüli átadás,
i) szerven kívülre továbbítás,
j) szerven kívülre szállítás,
k) selejtezés, illetve megsemmisítés,
l) felhasználói engedély kiadása,
m) megismerési engedély kiadása,
n) nemzeti minősített adat felülvizsgálata,
o) minősített adat külföldi személy vagy külföldi szerv részére hozzáférhetővé tételének engedélyezése,
p) minősített adat külföldre vitelének vagy külföldről való behozatalának engedélyezése,
q) titoktartási kötelezettség alóli felmentés,
r) minősítési jelölés megismétlésének megtiltása.”
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 (2) A Mavtv. 18. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A felhasználót)
„b) a más minősítő által minősített adat esetén a (2) bekezdés a)–l) pontjában foglalt rendelkezési jogosultságok”
(illethetik meg.)

49. §  A Mavtv. 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a felhasználó tudomására jut, hogy a minősített adat védelmére vonatkozó szabályokat megsértették, erről 
a biztonsági vezetőt haladéktalanul tájékoztatja. Ha e törvényt vagy a végrehajtásáról szóló rendelkezéseket NATO 
vagy az  Európai Unió Tanácsa, az  Európai Bizottság, az  EURATOM, az  EUROPOL, az  EUROJUST (a  továbbiakban 
együtt: EU) minősített adat esetében megsértették vagy ennek veszélye fennáll, a  minősített adatot kezelő szerv 
vezetője a  Nemzeti Biztonsági Felügyeletet, ha a  nemzeti „Szigorúan titkos!”, a  „Titkos!”, valamint a  „Bizalmas!” 
minősítési szintű adat esetében olyan módon sértették meg, hogy ezáltal illetéktelen személy részére 
hozzáférhetővé válhatott, vagy ennek veszélye fennáll, a  minősített adatot kezelő szerv vezetője a  minősítőt 
és a  Nemzeti Biztonsági Felügyeletet legkésőbb a  tudomásra jutástól számított 10 napon belül köteles erről 
tájékoztatni.”

50. § (1) A Mavtv. 20. § (2) bekezdés i)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Nemzeti Biztonsági Felügyelet)
„i) az arra jogosult gazdálkodó szervezetek részére telephely biztonsági tanúsítványt, vagy egyszerűsített telephely 
biztonsági tanúsítványt ad ki, jogosult a telephely biztonsági tanúsítvány és az egyszerűsített telephely biztonsági 
tanúsítvány módosítására vagy a már kiadott tanúsítvány visszavonására,
j) kivizsgálja a minősített adatok védelmét érintő, a 19. § (1) bekezdésében meghatározott eseményeket,”

 (2) A Mavtv. 20. § (2) bekezdés m)–n) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Nemzeti Biztonsági Felügyelet)
„m) ellátja az  EU, a  NATO, a  NYEU, az  ESA, valamint vonatkozó szabályzataiban és a  minősített adatok védelme 
tárgyában kötött nemzetközi szerződésekben a nemzeti biztonsági hatóságok számára előírt feladatokat,
n) kapcsolatot tart a NATO, az EU, az ESA és a tagállamok illetékes szervezeteivel, és tevékenységéről – a szükséges 
mértékben – tájékoztatja azokat,”

51. §  A Mavtv. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  minősített adatot kezelő szervnél a  minősített adat védelmével kapcsolatos feladatok végrehajtását és 
koordinálását a  minősített adatot kezelő szerv vezetője által kinevezett biztonsági vezető végzi. A  minősített 
adatot kezelő szervnél, ha a minősített adatok mennyisége indokolja, helyettes biztonsági vezető foglalkoztatható, 
aki a biztonsági vezető tartós távolléte vagy akadályoztatása esetén, a minősített adatot kezelő szerv vezetőjének 
jóváhagyásával gyakorolja a  biztonsági vezető minősített adat védelmére vonatkozó jogosítványait. A  helyettes 
biztonsági vezető jogai és kötelezettségei tekintetében a  biztonsági vezetőre vonatkozó rendelkezéseket kell 
alkalmazni.”

52. § (1) A Mavtv.
a) 9.  § (1)  bekezdésében „az Európai Rendőrségi Hivatal” szövegrész helyébe „a Bűnüldözési Együttműködés 

Európai Uniós Ügynöksége” és
b) 40/A.  §-ában a „bekezdésének” szövegrész helyébe a „bekezdésének és az  EU-minősített adatok védelmét 

szolgáló biztonsági szabályokról szóló, 2013. szeptember 23-i 2013/488/EU tanácsi határozatnak”
szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti a Mavtv.
a) 40.  § (1)  bekezdésében a „személyi biztonsági tanúsítvány és telephely biztonsági tanúsítvány az  abban 

feltüntetett időpontig,” szövegrész és
b) 40. § (2) bekezdése.

53. §  A Mavtv. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
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16. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása

54. §  A közfoglalkoztatásról és a  közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 
2011. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 1. § (2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2b) Közfoglalkoztatási jogviszonynak minősül, ha közfoglalkoztatási program keretében a  közfoglalkoztatott 
a munkaerő-piaci alkalmazkodását, munkához jutását szolgáló képzésben, illetve a közfoglalkoztatás támogatásáról 
szóló jogszabály alapján nyújtott támogatásról szóló hatósági szerződést megkötő hatóság jóváhagyásával, naptári 
évenként legfeljebb 15 nap időtartamú munkaerő-piaci szolgáltatásban, valamint a mentális, szociális, egészségügyi 
problémákkal küzdő álláskereső naptári évenként legfeljebb 15 nap időtartamú egészségügyi és szociális 
szolgáltatásban vesz részt.”

55. § (1) A Kftv. 4/A. §-a a következő (3e) és (3f ) bekezdéssel egészül ki:
„(3e) Az  (1)–(3a)  bekezdés alapján akkor köthető meg a  szerződés, ha abban a  szociális szövetkezet vállalja, hogy 
a  kijelölt állami képviselő számára a  (3b)  bekezdés szerinti vélemény kialakításához szükséges információkat 
rendelkezésre bocsátja, és biztosítja, hogy a kijelölt állami képviselő a hasznosításra kapott eszközökkel kapcsolatos 
iratokba, számviteli nyilvántartásokba, könyvekbe betekintsen, a vezető tisztségviselőktől és tagoktól felvilágosítást 
kérjen. A szerződésben a feleknek az információhoz való hozzáférés módjáról is rendelkezniük kell.
(3f ) A  kijelölt állami képviselő haladéktalanul jelzi a  használatba adó számára, ha a  szociális szövetkezet 
a hasznosításra kapott eszközöket a szerződésben foglaltaktól eltérő, vagy rendeltetésellenes módon használja, és 
kezdeményezi a szerződés azonnali hatályú felmondását.”

 (2) A Kftv. 4/A. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az (1)–(7) bekezdés rendelkezései alkalmazandók abban az esetben, ha a magyar állam, az önkormányzat vagy 
a közalapítvány a szociális szövetkezet részére egyéb ingatlant ad ingyenesen használatba.”

56. §  A Kftv. a következő 62. §-sal egészül ki:
„62. § E törvénynek az egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CXVI. törvénnyel megállapított 
rendelkezéseinek hatálybalépése napján a  4/A.  § (1)–(3a)  bekezdése alapján már fennálló szerződéseket a  felek 
30 napon belül kötelesek a  4/A.  § (3e)  bekezdése szerint módosítani. Ha a  szociális szövetkezet a  szerződés 
módosítására vonatkozó javaslatot nem fogadja el, vagy a  szerződés aláírását megtagadja, a  szerződés azonnali 
hatályú felmondásának van helye. A  felek a  felmondás hatályossá válását követő 30 napon belül kötelesek 
egymással elszámolni.”

17. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény módosítása

57. §  A katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
(a továbbiakban: Kat.) 23. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője irányítja az országos szúnyoggyérítési program 
keretében a szúnyoggyérítéssel kapcsolatos feladatok ellátását.”

58. §  A Kat. II. fejezete a következő 18/A. alcímmel egészül ki:
„18/A. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv veszélyesáru-szállítási hatósági ellenőrzési feladatokat 
ellátó állomány tagja által alkalmazható intézkedések és kényszerítő eszközök
24/A.  § (1) A  hivatásos katasztrófavédelmi szerv veszélyesáru-szállítási hatósági ellenőrzési feladatokat ellátó 
hivatásos állományának tagja (a továbbiakban: állomány tagja) jogosult
a) a  szabálysértés, bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt a  cselekmény abbahagyására felszólítani, 
valamint a cselekmény folytatásában megakadályozni,
b) a  bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt a  rendőrség megérkezéséig – de legfeljebb két óra 
időtartamra – visszatartani.
(2) Az  állomány tagja az  (1)  bekezdésben meghatározott intézkedés végrehajtása, valamint az  ellenszegülés 
megtörése érdekében
a) testi kényszert és
b) vegyi eszközt
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alkalmazhat, ha a  tetten ért személy felszólítás ellenére a  cselekményét folytatja, illetve a  felhívásnak nem tesz 
eleget.
(3) Az  állomány tagja az  (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott intézkedés végrehajtása esetén a  szökés 
megakadályozása érdekében bilincset is alkalmazhat.
(4) Az  állomány tagja önvédelmi célból testi kényszert alkalmazhat, továbbá önvédelmi célból vegyi eszközt és 
rendőrbotot tarthat magánál.
24/B.  § (1) Az  intézkedés nem okozhat olyan hátrányt, amely nyilvánvalóan nem áll arányban az  intézkedés 
törvényes céljával.
(2) Több lehetséges és alkalmas intézkedés, illetve kényszerítő eszköz közül azt kell választani, amely 
az intézkedéssel érintettre a legkisebb korlátozással, sérüléssel vagy károkozással jár az eredményesség biztosítása 
mellett.
(3) Az állomány tagja a kényszerítő eszköz alkalmazása előtt – ha az intézkedés célját nem veszélyezteti – előzetesen 
figyelmezteti az intézkedés alá vont személyt, hogy kényszerítő eszköz alkalmazására kerül sor.
(4) Nincs helye a  kényszerítő eszköz további alkalmazásának, ha az  ellenszegülés megtört, és az  intézkedés 
eredményessége e nélkül is biztosítható.
(5) A  testi kényszer és a  bilincs kivételével kényszerítő eszköz – az  önvédelem esetét kivéve – nem alkalmazható 
a láthatóan terhes nővel és a gyermekkorúval szemben.
(6) A vegyi eszköz alkalmazására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az intézkedés alá vont személy ellenállása 
testi kényszer alkalmazásával nem törhető meg.
(7) A  kényszerítő eszköz alkalmazása esetén lehetőleg kerülni kell a  sérülés okozását. A  kényszerítő eszköz 
alkalmazása folytán megsérült személy részére – amint ez  lehetséges – segítséget kell nyújtani, szükség esetén 
az  állomány tagja gondoskodik arról, hogy a  sérültet orvos elláthassa, kórházi elhelyezése esetén a  hozzátartozó 
vagy más, a sérülttel kapcsolatban álló erről értesüljön.
24/C. § (1) Az állomány tagját az intézkedés során
a) az egyenruhája és azon elhelyezett azonosító jelvénye, vagy
b) szolgálati igazolványa és azonosító jelvénye
igazolja.
(2) Az állomány tagja az  intézkedés megkezdése előtt – ha az az intézkedés eredményességét veszélyezteti, akkor 
az  intézkedés befejezésekor – köteles nevét, azonosító számát, valamint az  intézkedés tényét és célját szóban 
közölni. A  kényszerítő eszközök alkalmazását követően az  állomány tagja köteles az  intézkedés alá vont személyt 
tájékoztatni az e törvény szerinti panasz lehetőségéről és annak előterjesztésére nyitva álló határidőről.
(3) A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél a rendőrségnél rendszeresített, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv által 
beszerzett kényszerítő eszköz alkalmazható.
24/D.  § (1) Az  állomány tagja az  intézkedésről, ha kényszerítő eszközök alkalmazására is sor került, szóban 
– haladéktalanul, rövid úton – jelentést tesz az intézkedést foganatosító szerv vezetőjének.
(2) Az állomány tagja az intézkedés vagy kényszerítő eszköz alkalmazását követően két napon belül írásban jelentést 
készít az  intézkedést foganatosító szerv vezetőjének, aki az  intézkedés vagy kényszerítő eszköz alkalmazásának 
jogszerűségét kivizsgálja.
(3) A  (2) bekezdésben meghatározott írásbeli jelentés tartalmára az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek 
tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény 
szabályait kell alkalmazni.
(4) Akinek a  kényszerítő eszköz alkalmazása alapvető jogát sértette, jogát vagy jogos érdekét érintette, panasszal 
fordulhat a kényszerítő eszközt alkalmazó hivatásos katasztrófavédelmi szerv vezetőjéhez.
(5) A panaszt a panasz elbírálására jogosultnál a kényszerítő eszköz alkalmazásától, ha pedig a panasz előterjesztője 
az  őt ért jogsérelemről később szerzett tudomást, a  tudomásszerzéstől számított nyolc napon, de legkésőbb 
a kényszerítő eszköz alkalmazásának időpontjától számított három hónapon belül lehet előterjeszteni.
(6) A  panasz elbírálására jogosult a  panaszról a  beérkezését követő naptól számított huszonegy napon belül 
– a közigazgatási hatósági eljárás szabályai szerint – dönt.
(7) A  (6)  bekezdésben meghatározott döntéssel szemben a  (4)  bekezdésben meghatározott személy, illetve 
az állomány tagja – a közigazgatási hatósági eljárás szabályai szerint – jogorvoslattal élhet.”

59. §  A Kat. 41. § d) pontjában a „háromévenként” szövegrész helyébe az „ötévenként” szöveg lép.

60. §  Hatályát veszti a Kat. 3. § 30. pont f ) alpontja.
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18. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

61. §  A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.  § (1)  bekezdés h)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:)
„h) az  önkormányzati ASP rendszer elemeit és működtetésének szabályait, az  önkormányzati ASP rendszerhez 
való csatlakozás módját, a  csatlakozás végső határidejét, az  önkormányzati adattárházat működtető szervet, 
az  önkormányzati adattár adatainak forrását és az  önkormányzati adattárházból történő adatlekérdezés, 
adatösszegzés és adatszolgáltatás feltételeit.”

19. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény módosítása

62. §  A szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi 
II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 29. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E törvény
a) 132/B. alcímének alkalmazásában korlátozott robbanóanyag-prekurzor a  robbanóanyag-prekurzorok 
forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2013. január 15-i 98/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
(a továbbiakban: EU Rendelet) I. és II. MELLÉKLETÉBEN,
b) 136/A. alcímének alkalmazásában korlátozott robbanóanyag-prekurzor az EU Rendelet I. MELLÉKLETÉBEN
foglalt – az ott meghatározott határértéket meghaladó koncentrációjú – anyag vagy keverék.”

63. §  A Szabs. tv. 41. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a  szabálysértési eljárás gyorsabb és eredményesebb lefolytatása indokolja, a  bíróság a  szabálysértési 
elzárással is büntethető szabálysértés miatt indult eljárásban eljár az  ezen cselekménnyel szorosan összefüggő, 
a szabálysértési hatóság hatáskörébe tartozó még el nem bírált szabálysértés tekintetében is.”

64. §  A Szabs. tv. 42. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) E  törvény alkalmazásában a  járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben – a  216/A.  § (1)  bekezdésben 
meghatározott szabálysértés kivételével – kormányrendeletben meghatározott esetekben, tárgyaláson kívül, bíró 
vagy bírósági titkár irányítása és felügyelete mellett bírósági ügyintéző is eljárhat.”

65. §  A Szabs. tv. 56/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„56/A. § (1) A bíróság, az előkészítő eljárást lefolytató szerv az ismeretlen személlyel szemben elzárással is sújtható 
szabálysértés elkövetése miatt indított szabálysértési eljárás során a  szabálysértés felderítése érdekében állami 
és helyi önkormányzati szervet, hatóságot kereshet meg, ha az  ügy elbírálásához olyan adat vagy irat szükséges, 
amellyel más hatóság, egyéb állami, önkormányzati szerv rendelkezik. A  megkeresés teljesítésére legalább nyolc, 
legfeljebb harminc napos határidő állapítható meg. A  megkeresett a  megállapított határidő alatt – ha törvény 
másképp nem rendelkezik – köteles a megkeresést térítésmentesen teljesíteni, vagy a teljesítés akadályát közölni.
(2) A  bíróság és a  szabálysértési hatóság a  kiemelt közlekedési szabálysértések és a  közlekedéssel kapcsolatos 
egyéb szabálysértések elkövetése miatt indított szabálysértési eljárás során az elkövető személyének megállapítása 
és a  tényállás tisztázása érdekében állami és helyi önkormányzati szervet, hatóságot, köztestületet, gazdálkodó 
szervezetet és civil szervezetet kereshet meg, ha az ügy elbírálásához olyan adat szükséges, amellyel más hatóság, 
egyéb állami, önkormányzati szerv, köztestület, gazdálkodó szervezet és civil szervezet rendelkezik. A megkeresés 
teljesítésére legalább nyolc, legfeljebb harminc napos határidő állapítható meg.
(3) Ha a megkeresés személyes adatok közlésére vonatkozik, az csak annyi és olyan személyes adatra vonatkozhat, 
amely a  megkeresés céljának megvalósításához elengedhetet-lenül szükséges. A  megkeresésben a  bíróságnak 
vagy a  szabálysértési hatóságnak az  ügy számát, az  adatkezelés pontos célját és a  kért adatok körét meg kell 
jelölnie. Köztestülettől, gazdálkodó szervezettől vagy civil szervezettől történő adatkérésben meg kell jelölni azt 
a jogszabályi rendelkezést is, amely a megkeresett szervet a kért adatok kezelésére kötelezi vagy feljogosítja.
(4) Ha a  megkeresés eredményeként olyan személyes adat jut a  megkereső tudomására, amely a  megkeresés 
céljával nem függ össze, az adatot törölni kell.
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(5) Ha a  megkeresett szerv a  (3)  bekezdésben meghatározott követelményeknek megfelelő megkeresést 
a  megállapított határidőn belül nem teljesíti, vagy annak teljesítését jogosulatlanul megtagadja, rendbírsággal 
sújtható.
(6) Ha a megkeresett szerv a megkeresést azért nem teljesíti, mert azt törvény kizárja, a megkeresett birtokában lévő 
adat megszerzése érdekében a megkeresettet érintően további eljárási cselekmény nem végezhető.”

66. §  A Szabs. tv. 62. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(7) A  még meg nem hallgatott tanú nem lehet jelen az  eljárás alá vont személy, más tanú és a  szakértő 
meghallgatásakor. A  tanú meghallgatásán nem lehet jelen az  eljárás alá vont személy és az  eljárás egyéb 
résztvevője, ha a tanú minősített adatról tesz vallomást. Ha elrendelték a tanú adatainak zártan kezelését, az eljárás 
alá vont személy a tanú meghallgatásán csak akkor lehet jelen, ha a tanú ehhez hozzájárul. Az így kizárt eljárás alá 
vont személyt a  meghallgatást követően értesíteni kell arról, hogy a  meghallgatás során távollétében történteket 
megismerheti.”

67. § (1) A Szabs. tv. 82. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szabálysértési eljárást – határozatban – fel kell függeszteni, ha
a) az  ügy érdemi elbírálása olyan előzetes kérdés eldöntésétől függ, amelyben a  döntés más szerv hatáskörébe 
tartozik,
b) az eljárás alá vont személy ismeretlen helyen vagy külföldön tartózkodik és távollétében az ügy érdemi elbírálása 
nem lehetséges,
c) a szabálysértési hatóság vagy a bíróság az ügyet közvetítői eljárásra utalja,
d) az  eljárás alá vont személy tartós, súlyos betegsége vagy a  szabálysértés elkövetése után bekövetkezett 
elmebetegsége miatt az eljárásban nem vehet részt.”

 (2) A Szabs. tv. 82. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A szabálysértési eljárást felfüggesztő határozat ellen nincs helye jogorvoslatnak.”

68. §  A Szabs. tv. 82/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A szabálysértési hatóság vagy a bíróság az eljárás alá vont személy vagy a sértett indítványára a szabálysértési 
elzárással is büntethető szabálysértés, a  XXVII. és XXVIII. Fejezetben meghatározott szabálysértések, valamint 
a fiatalkorú által elkövetett szabálysértés miatt indult eljárást legfeljebb 30 napi időtartamra felfüggeszti és az ügyet 
közvetítői eljárásra utalja, ha
a) az  eljárás alá vont személy a  szabálysértés elkövetéséért való felelősségét elismerte, valamint vállalja 
a szabálysértéssel okozott sérelmet a sértett által elfogadott módon és mértékben jóvátenni,
b) az eljárás alá vont személy és a sértett is hozzájárult a közvetítői eljárás lefolytatásához, és
c) a szabálysértés jellegére, az elkövetés módjára és az eljárás alá vont személyre tekintettel a szabálysértési eljárás 
lefolytatása mellőzhető.”

69. §  A Szabs. tv. 86. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az igazolási kérelemnek helyt adó határozat vagy végzés ellen, valamint a határozat végrehajtását felfüggesztő 
rendelkezés ellen nincs helye jogorvoslatnak.”

70. § (1) A Szabs. tv. 93. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  sértett a  szabálysértési eljárásban kérte a  szabálysértés folytán keletkezett kárának megtérítését és 
az  eljárás alá vont személy a  szabálysértési hatóság határozatának, illetve a  bíróság első fokú határozatának 
meghozataláig – a  közlekedési szabálysértéssel okozott kár kivételével – az  okozott kárt nem térítette meg, 
a  szabálysértési határozatban – a  (4)  bekezdésben meghatározott esetek kivételével – kötelezni kell annak 
megtérítésére. A kár értékét a szabálysértési hatóság vagy a bíróság határozza meg az eljárás adatai alapján.”

 (2) A Szabs. tv. 93. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
(2a) A sértettet a (2) bekezdésben írt jogáról az előkészítő eljárást lefolytató szervnek, a szabálysértési hatóságnak és 
a bíróságnak tájékoztatnia kell.”

71. §  A Szabs. tv. 101. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdés szerinti helyszíni idézés a  XXVII. és XXVIII. Fejezet szerinti szabálysértések esetén akkor is 
alkalmazható, ha a  cselekmény elkövetése miatt eljárás alá vonható személy az  e  törvény szerint helyszíni bírság 
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kiszabására, illetve jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szerv vagy személy helyszínen tett helyszíni intézkedése 
során válik ismertté.”

72. §  A Szabs. tv. 107. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Ha a  bíróság tárgyaláson hozott, kihirdetés útján közölt ügydöntő végzése a  jogosultak jogorvoslati jogról 
való lemondása miatt nyomban jogerőre emelkedik, a  végzés indokolása csupán a  tényállásból és az  alkalmazott 
jogszabályok megjelöléséből is állhat. Ebben az esetben a bíróság a tárgyalásról rövidített jegyzőkönyvet készíthet, 
amelynek kizárólag a 91. § (2) bekezdésében írt adatokat, valamint a bírósági tárgyalás menetét és kell tartalmaznia 
oly módon, hogy a jegyzőkönyv alapján az eljárási szabályok megtartása nyomon követhető legyen.”

73. §  A Szabs. tv. 110. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A bíróság a  tárgyalásról értesíti az eljárás alá vont személy képviselőjét és a sértettet, valamint – amennyiben 
a szabálysértési hatóság a felterjesztés során részvételi szándékát kifejezetten jelezte – a szabálysértési hatóságot. 
Ha a szabálysértési hatóság képviselője a  részvételi szándékát bejelentette, távollétében a  tárgyalás nem tartható 
meg.”

74. § (1) A Szabs. tv. 117. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4a) Ha az előkészítő eljárás során mind a sértett, mind az elkövető kiléte megállapítható és a közvetítői eljárással 
összefüggő, a  82/A.  § (5)  bekezdésében meghatározott kizáró feltétel nem áll fenn, a  rendőrség a  sértettet és 
az  eljárás alá vont személyt tájékoztatja a  szabálysértési eljárásban alkalmazható közvetítői eljárás szabályairól, 
valamint arról, hogy a  közvetítői eljárásra utaláshoz szükséges jognyilatkozatok az  előkészítő eljárásban is 
előterjeszthetők. Az  előkészítő eljárás során a  közvetítői eljárással összefüggésben a  szabálysértési hatóság alatt 
az előkészítő eljárást lefolytató szervet is érteni kell.”

 (2) A Szabs. tv. 117. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  előkészítő eljárás során az  eljárás felfüggesztésére a  82.  §-ban, az  eljárás megszüntetésére a  83.  §-ban, 
valamint a panasszal kapcsolatban a 98. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.”

75. §  A Szabs. tv. 118. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az előkészítő eljárás iratai alapján megállapítható, hogy a tényállás tisztázott és az eljárás alá vont személy 
vagy a  tanú, sértett, szakértő meghallgatása nem szükséges, valamint a  közvetítői eljárásra utalás feltételei nem 
állnak fenn, a bíróság határozatban büntetést szab ki, illetve önállóan vagy büntetés mellett intézkedést alkalmaz, 
továbbá rendelkezik a  szabálysértési költség viseléséről, illetve – a  93.  § figyelembevételével – az  okozott kár 
megtérítéséről.”

76. §  A Szabs. tv. 121. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  bíróság tárgyaláson hozott végzésével szemben az  eljárás alá vont személy és a  képviselője, valamint 
a  bírósági tárgyaláson jelenlévő előkészítő eljárást lefolytató szerv, az  okozott kár megtérítésére kötelezés esetén, 
kizárólag e  rendelkezéssel szemben a  sértett is, a  végzés közlésétől számított nyolc napon belül halasztó hatályú 
fellebbezést nyújthat be.”

77. §  A Szabs. tv. 138. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A határozat, illetve a végzés jogerős)
„a) a meghozatala napján, ha ellene nincs helye jogorvoslatnak,”

78. § (1) A Szabs. tv. 139. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  büntetésként kiszabott szabálysértési elzárást és az  egyéb büntetés helyébe lépő szabálysértési elzárást is 
– az e törvényben meghatározott kivétellel – büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani.”

 (2) A Szabs. tv. 139. §-a a következő (1b) és (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A szabálysértési elzárás végrehajtását az elfogás helye szerinti illetékes rendőrségi fogdában kell megkezdeni, 
ha az  elkövető büntetés-végrehajtási intézetbe történő előállítására a  büntetés-végrehajtási intézet hivatali 
munkarendjén kívül kerülne sor. Ha az elkövető rendőrségi fogdába történő befogadására férőhely hiányában vagy 
az elkülönítési szabályok betartása miatt nincs lehetőség, az elkövetőt büntetés-végrehajtási intézetbe kell szállítani, 
amelynek az elkövetőt a hivatali munkarendjén kívül is be kell fogadnia.
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(1c) Az  (1b)  bekezdés szerint megkezdett szabálysértési elzárást a  rendőrségi fogdán kell végrehajtani, ha 
a  szabálysértési elzárás hátralévő ideje a  büntetés-végrehajtási intézetbe történő befogadáskor kevesebb lenne, 
mint két nap.”

79. § (1) A Szabs. tv. 141. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  bíróság és az  általános szabálysértési hatóság feladat- és hatáskörébe tartozó eljárások vonatkozásában 
a  pénzbírságból, szabálysértési költségből, rendbírságból, helyszíni bírságból származó bevételt az  általános 
rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szerve a  kincstárnál vezetett egységes szabálysértési 
célelszámolási számlán kezeli.”

 (2) A Szabs. tv. 141. § (2d)–(2g) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2d) A  bíróság és az  általános szabálysértési hatóság által kiszabott pénzbírság, rendbírság, megállapított 
szabálysértési költség, valamint az  általános szabálysértési hatóság által kiszabott helyszíni bírság befizetésének 
ellenőrzésére és azonosítására, továbbá a 39. § (2) bekezdés c)–i) pontjában felsorolt szervek, illetve személyek által 
kiszabott és a végrehajtási eljárás során befizetett helyszíni bírság azonosítására az általános rendőrségi feladatokat 
ellátó szerv központi szerve is feladat- és hatáskörrel rendelkezik.
(2e) A  (2d)  bekezdésben meghatározott feladat ellátása érdekében a  beszedési számla tulajdonosa az  általános 
szabálysértési hatóság által használt beszedési számla kivonatát és adatait elektronikus úton az általános rendőrségi 
feladatokat ellátó szerv központi szerve rendelkezésére bocsátja.
(2f ) Az  általános szabálysértési hatóság az  általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv központi szerve részére 
a (2d) bekezdésben meghatározott feladat ellátása érdekében a rendelkezésére álló, a
a) 151. § (2) bekezdés a) pont aa), ab), ad), ae) és ah) alpontja szerinti,
b) 153. § (2) bekezdés c) pontjában szereplő adatokból az eljárt szabálysértési hatóság vagy bíróság megnevezésére, 
határozatának számára, a határozat jogerőre emelkedésének napjára vonatkozó,
c) 153. § (2) bekezdés d) pontjában szereplő adatokból a pénzbírság összegére vonatkozó,
d) 153. § (2) bekezdés f ) pontjában szereplő,
e) 153. § (2) bekezdés o) pont oa)–od) alpontban szereplő
adatokat elektronikus formában automatikusan továbbítja.
(2g) Az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szerve a  (2f )  bekezdésében 
meghatározott adatokról a  bevételekkel kapcsolatos követelésekkel és kötelezettségekkel összefüggő jelentési 
kötelezettség teljesítése érdekében nyilvántartást vezet. Az  általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv központi 
szerve a  nyilvántartásban az  adatokat a  nyilvántartásba vételüktől számított nyolc évig kezeli. Az  általános 
rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szerve a nyilvántartásban szereplő adatokat a beszedési 
számlatulajdonos részére havonta továbbítja, a  nyilvántartásból törvény eltérő rendelkezése hiányában további 
adattovábbításnak nincs helye.”

 (3) A Szabs. tv. 141. §-a a következő (2h) bekezdéssel egészül ki:
„(2h) Az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szerve a  (2d)  bekezdésben 
meghatározott feladat elvégzése során összeveti a feladatellátásával összefüggésben rendelkezésére álló adatokat, 
és az  összevetés eredményeként kapott adatokat a  szabálysértési nyilvántartásokba történő rögzítés, illetve 
annak kezdeményezése érdekében elektronikus formában automatikusan megküldi az  általános szabálysértési 
hatóságnak.”

 (4) A Szabs. tv. 141. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A bíróság a kiszabott pénzbírságról, rendbírságról, megállapított szabálysértési költségről – a jogerős határozat 
kiadmányának megküldésével – értesíti a  (3)  bekezdésben meghatározott általános szabálysértési hatóságot 
azzal, hogy a  jogerős határozat kiadmányának megküldésével egyidejűleg tájékoztatást nyújt a  kötelezett részére 
megküldött és az ügy azonosítóival kitöltött készpénz-átutalási megbízás azonosítójáról is. Amennyiben a technikai 
feltételei rendelkezésre állnak, úgy a bíróság e tájékoztatási kötelezettségének elektronikus úton tesz eleget.”

80. §  A Szabs. tv. 142. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A  szabálysértési elzárásra átváltoztatás tárgyában hozott végzés indokolása a  szükséges mértékben 
tartalmazza a joghátrányt kiszabó jogerős határozatra utalást, az alkalmazott jogszabályok megjelölését és a további 
végrehajtással kapcsolatos jogszabályi tájékoztatást.”
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81. §  A Szabs. tv. 149. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„149. § (1) A törvényben meghatározott közjogi tisztséget betöltő személy szabálysértési ügyében a mentelmi jog 
felfüggesztésére irányuló indítványt – a  szabálysértési hatóság, illetve a  bíróság megkeresése alapján – a  legfőbb 
ügyész terjeszti elő a  mentelmi jog felfüggesztésére vagy – ha a  külön törvény ilyet meghatároz – az  arra való 
javaslat megtételére jogosult személyhez, illetve szervhez.
(2) Az  eljárás alá vont személy köteles a  mentelmi jogot megalapozó jogviszony fennállásáról legkésőbb 
a  szabálysértési eljárás megindulásáról való tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatni az  eljáró 
hatóságot. Az eljárás alá vont személy ezen tájékoztatásra akkor is köteles, ha a mentelmi jogáról a szabálysértési 
ügyben önként lemondott.”

82. §  A Szabs. tv. a következő 132/B. alcímmel egészül ki:
„132/B. Korlátozott robbanóanyag-prekurzorral kapcsolatos tevékenység folytatása az eltiltás hatálya 
alatt
177/B.  § Az  a  korlátozott robbanóanyag-prekurzorral kapcsolatos tevékenység végzésétől jogszabályban 
meghatározottak szerint eltiltott gazdasági szereplő, aki az  eltiltás hatálya alatt a  korlátozott robbanóanyag-
prekurzorral kapcsolatos tevékenységet folytat, szabálysértést követ el.”

83. §  A Szabs. tv. a következő 136/A. alcímmel egészül ki:
„136/A. Korlátozott robbanóanyag-prekurzorral kapcsolatos szabálysértés
182/A. § Aki a korlátozott robbanóanyag-perkurzor birtoklására, behozatalára, illetve felhasználására vonatkozóan 
jogszabályban meghatározott előírásokat megszegi, szabálysértést követ el.”

84. §  A Szabs. tv. 196. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„196. § (1) Aki
a) a  közterületen, a  közforgalom céljait szolgáló épületben, vagy közforgalmú közlekedési eszközön szemetel, 
ezeket beszennyezi,
b) a  felügyelete alatt lévő állat által az  a)  pontban megjelölt helyen okozott szennyezés megszüntetéséről nem 
gondoskodik,
szabálysértést követ el.
(2) Aki települési hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez, vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rak le 
vagy helyez el, szabálysértést követ el.
(3) Az  (1) és (2)  bekezdésekben meghatározott szabálysértés miatt a  közterület-felügyelő, természeti és védett 
természeti területen a  természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett természeti területen az  önkormányzati 
természetvédelmi őr, az  önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó termőföldeken a  mezőőr is szabhat ki 
helyszíni bírságot.”

85. §  A Szabs. tv. 170. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„170. A helyszín biztosításával kapcsolatos szabálysértés
216. § (1) Aki
a) közveszély,
b) baleset,
c) bűncselekmény,
d) szabálysértés, vagy
e) közigazgatási bírság hatálya alá tartozó szabályszegés
helyszínén a  rendőr vagy a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjának helyszín biztosítására 
vonatkozó jogszerű intézkedésének, illetve a  helyszín elhagyására vagy az  ott tartózkodásra vonatkozó jogszerű 
utasításának nem tesz eleget, szabálysértést követ el.
(2) Aki a  Rendőrségről szóló törvényben meghatározott személy- és létesítménybiztosítási intézkedés helyszínén 
a  helyszín elhagyására vagy az  ott tartózkodásra vonatkozó jogszerű rendőri utasításának nem tesz eleget, 
szabálysértést követ el.
(3) Aki a gyülekezésről szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvény feloszlatását követően a helyszínt nem hagyja 
el, szabálysértést követ el.
(4) Az (1)–(3) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik.”
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86. §  A Szabs. tv. 225/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„225/A. § (1) Aki
a) vasútállomásnak, illetve megállóhelynek az utasok használatára meg nem nyitott részébe engedély nélkül belép, 
vasúti pályaudvaron a  vágányokon átjár, az  utasforgalom számára meg nem nyitott vasúti pályahálózaton, vasúti 
pályán, vasúti pálya tartozékán, kiszolgáló létesítményen gyalog közlekedik vagy tartózkodik, kivéve, ha ezt a vonat 
megközelítése vagy elhagyása teszi szükségessé,
b) a vasút területének közúti járműforgalomra meg nem nyitott részén kerékpárral vagy egyéb járművel közlekedik,
c) a vasúti kocsiba nem a felszállásra szolgáló helyen száll be vagy onnan nem a leszállásra szolgáló helyen távozik,
d) mozgó vasúti járműre fel-, illetve mozgó vasúti járműről leugrik,
e) vasúti járművön nem az utazásra kijelölt helyen tartózkodik,
f ) a vasúti területen állatot jogosulatlanul, őrizetlenül vagy szabadon hagy,
g) a veszélyes áruk kézi- vagy úti poggyászként történő szállítására vonatkozó előírásokat nem tartja be,
szabálysértést követ el.
(2) Az  (1)  bekezdés g)  pontjában meghatározott szabálysértés miatt a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv erre 
felhatalmazott ügyintézője is szabhat ki helyszíni bírságot.”

87. §  A Szabs. tv. 247. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„247. § (1) Az a szülő vagy törvényes képviselő
a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja 
be,
b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-
oktatásban vegyen részt,
c) akinek a  szülői felügyelete vagy gyámsága – kivéve a  gyermekvédelmi gyámsága – alatt álló gyermeke 
ugyanabban az  óvodai nevelési évben az  iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban 
a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy 
annál többet mulaszt,
szabálysértést követ el.
(2) Az  (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott szabálysértés miatt szabálysértési felelősségre vonásnak egy 
nevelési évben, egy tanítási évben egyszer van helye.”

88. §  A Szabs. tv. 250. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)
„d) meghatározza a bírósági ügyintézők által szabálysértési eljárásban ellátható feladatokat.”

89. §  A Szabs. tv. 252. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  141.  § (2d)–(2h)  bekezdése szerinti feladatok ellátása érdekében az  általános szabálysértési hatóság 
a  jogerősen kiszabott, de 2017. január 1-jéig be nem fizetett pénzbírságokról, rendbírságokról, megállapított 
szabálysértési költségekről és helyszíni bírságokról a 141. § (2f ) bekezdésében meghatározott adatok elektronikus 
úton történő biztosításával, az  egységesen használt ügyfeldolgozást támogató rendszer adatainak feltöltésével, 
jóváhagyásával, az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szerve által meghatározott 
módon, az  egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CXVI. törvény hatálybalépését követő 
30 napon belül tájékoztatja az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szervét.”

90. §  A Szabs. tv. 253. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E törvény
a) 177/B. §-a és 182/A. §-a a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2013. január 15-i 
98/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdésének, 5. cikkének, 8. cikk (1) bekezdésének, 
9. cikk (1) bekezdésének és 11. cikkének, valamint
b) 238/C. §-a a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről és az 1383/2003/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2013. június 12-i 608/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
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91. §  A Szabs. tv.
a) 72. § (3) bekezdésében az „esetében esetben” szövegrész helyébe az „esetében”,
b) 77. § (1) bekezdés i) pontjában a „hatóság illetve bíróság” szövegrész helyébe a „hatóság, illetve a bíróság”,
c) 142. § (4) bekezdésében a „pénzbírság, vagy helyszíni bírság” szövegrész helyébe a „pénzbírság vagy helyszíni 

bírság”,
d) 200/A. § (1) bekezdésében az „a tulajdonos hozzájárulása” szövegrész helyébe az „a közterület tulajdonosának 

hozzájárulása”
szöveg lép.

92. §  Hatályát veszti a Szabs. tv.
a) 67. § (4) bekezdése,
b) 128. § (4) bekezdése,
c) 153. § (3) bekezdés h) pontja és
d) 157. § (3a) bekezdése.

20. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításról, kijelöléséről és védelméről szóló 
2012. évi CLXVI. törvény módosítása

93. §  A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi 
CLXVI. törvény (a továbbiakban: Lrtv.) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölési eljárást az  1–3.  mellékletben meghatározott 
ágazatokhoz tartozás alapján, a  kormányrendeletben kijelölt szerv (a  továbbiakban: ágazati kijelölő hatóság) 
hivatalból folytatja le
a) az üzemeltető által lefolytatott azonosítási eljárás alapján elkészített azonosítási jelentés benyújtását követően,
b) kormányrendeletben meghatározott szerv (a továbbiakban: javaslattevő hatóság) javaslata alapján.
(2) Az ágazati kijelölő hatóság a kijelölés visszavonásáról
a) hivatalból az (1) bekezdésben meghatározottak szerint, vagy
b) az üzemeltető kérelmére
dönthet.”

94. § (1) Az Lrtv. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Európai létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölési eljárást az ágazati kijelölő hatóság hivatalból folytatja le
a) az üzemeltető által lefolytatott azonosítási eljárás alapján elkészített azonosítási jelentés benyújtását követően,
b) EGT-állam kezdeményezése alapján, vagy
c) a javaslattevő hatóság ágazati kijelölő hatóságnál tett kezdeményezése alapján.”

 (2) Az Lrtv. 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az ágazati kijelölő hatóság a kijelölés visszavonásáról
a) hivatalból,
b) EGT-állam kezdeményezése alapján hivatalból, vagy
c) az üzemeltető kérelme alapján
dönthet.”

 (3) Az Lrtv. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Európai létfontosságú rendszerelemmé kijelölésre irányuló kezdeményezést, illetve az  üzemeltető által 
benyújtott azonosítási jelentést – az  (1)  bekezdés c)  pontja kivételével a  javaslattevő hatóság bevonásával – 
az  ágazati kijelölő hatóság megvizsgálja és az  európai létfontosságú rendszerelemmé nyilvánítással kapcsolatos 
álláspontjáról az ágazatért felelős miniszter útján a katasztrófák elleni védekezésért felelős minisztert tájékoztatja.”

95. § (1) Az Lrtv. 5. § (4) bekezdése a következő e)–f ) ponttal egészül ki:
(A nyilvántartó hatóság a nyilvántartásból adatot a következők szerint továbbíthat:)
„e) rendkívüli esemény bekövetkezése esetén az  eseménykezelésben és a  helyreállításban részt vevő szervek 
tevékenységének támogatása céljából,
f ) a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi és helyi szervei részére hatósági, megelőzési, kapcsolattartási és 
tájékoztatási feladatai elvégzése, illetve rendkívüli esemény kezelése céljából.”
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 (2) Az Lrtv. 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az ágazati kijelölő hatóság haladéktalanul köteles megküldeni
a) a  kijelölés visszavonására vagy elutasítására vonatkozó jogerős határozatot a  kijelölési eljárásban érintett 
valamennyi hatóságnak,
b) a kijelölés visszavonására vonatkozó jogerős határozatot a nyilvántartó hatóságnak.”

96. § (1) Az Lrtv. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  európai létfontosságú rendszerelem vagy a  nemzeti létfontosságú rendszerelem üzemeltetője az  ágazati 
kijelölő hatóság határozatában meghatározott határidőn belül – amely nem lehet rövidebb a  kijelölő határozat 
közlésétől számított hatvan napnál – kidolgozza az  ágazati hatóság kijelölő döntésében meghatározott tartalmi 
és formai követelmények szerinti üzemeltetői biztonsági tervet, és azt papír alapon és elektronikus adathordozón 
megküldi az ágazati kijelölő hatóságnak.”

 (2) Az Lrtv. 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az üzemeltetői biztonsági tervet az ágazati kijelölő hatóság a határozatában meghatározott tartalmi és formai 
követelmények teljesülése érdekében a  nyilvántartásba vételt megelőzően formailag és tartalmilag ellenőrzi, 
hiányosság esetén az  üzemeltetőt hiánypótlásra szólítja fel. Az  ágazati kijelölő hatóság az  ellenőrzött üzemeltetői 
biztonsági tervet megküldi a nyilvántartó hatóságnak és az üzemeltetőnek.”

 (3) Az Lrtv. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az  üzemeltető a  létfontosságú rendszerelem európai létfontosságú rendszerelemmé vagy nemzeti 
létfontosságú rendszerelemmé történő kijelöléskor rendelkezik olyan biztonsági dokumentummal, amely 
az  üzemeltetői biztonsági terv tartalmi elemeit magában foglalja, akkor kérelmére az  ágazati kijelölő hatóság 
rendelkezhet úgy, hogy a  biztonsági dokumentum az  üzemeltetői biztonsági tervet helyettesíti. Az  üzemeltetői 
biztonsági terv és mellékletei, vagy az azokat helyettesítő biztonsági dokumentum nem nyilvános.”

 (4) Az Lrtv. 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  európai létfontosságú rendszerelem vagy a  nemzeti létfontosságú rendszerelem üzemeltetője soron kívül 
módosítja az  üzemeltetői biztonsági tervet, ha olyan változás áll be, amely érinti a  létfontosságú rendszerelem 
tevékenységét, működését vagy védelmét. A módosított üzemeltetői biztonsági tervet az ágazati kijelölő hatóság 
a formai és tartalmi ellenőrzést követően megküldi az (1a) bekezdésben megjelölt szervek részére.”

 (5) Az Lrtv. 6. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az  üzemeltető a  bekövetkezett rendkívüli eseményekről haladéktalanul tájékoztatja a  hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv területi szervének ügyeleti szolgálatát, valamint a jogszabályban kijelölt ágazati szervet. Ha 
a  bekövetkezett rendkívüli eseménnyel összefüggő kockázatot az  üzemeltetői biztonsági tervben nem vizsgálták, 
úgy az  újonnan felmerülő kockázat kezelésére az  üzemeltető a  (6)  bekezdésben foglaltak szerint soron kívül 
módosítja az üzemeltetői biztonsági tervet.”

97. § (1) Az Lrtv. 5. § (1) bekezdés e) pontjában a „kijelölése” szövegrész helyébe a „kijelöléséről és a kijelölés” szöveg lép.
 (2) Az Lrtv. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

21. Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény 
módosítása

98. § (1) Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény (a továbbiakban: 
Eube.) 61. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  Eurojust, illetve annak nemzeti képviselője, valamint a  Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós 
Ügynöksége (a  továbbiakban: Europol) által kezdeményezett közös nyomozócsoportra, a  tagok jogaira és 
kötelezettségeire e  törvényt kell alkalmazni. Az  Europol tisztviselője e  törvény szerint vehet részt a  közös 
nyomozócsoportban, de feladatának végrehajtása során nem alkalmazhat a  Be.-ben meghatározott 
kényszerintézkedést vagy a  rendőrségről szóló törvényben (a  továbbiakban: Rtv.) meghatározott kényszerítő 
eszközt.”

 (2) Az Eube. 164. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E fejezet alkalmazásában)
„2. Magyarország hatáskörrel rendelkező hatósága: a  Be.-ben meghatározott nyomozó hatóság, a  pénzmosás és 
a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott pénzügyi 
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információs egységként működő hatóság, az  Rtv.-ben meghatározott terrorizmust elhárító szerv, továbbá 
a szervezett bűnözés elleni koordinációt végző szerv, valamint az Alkotmányvédelmi Hivatal,”

 (3) Az Eube. 67. alcíme a következő 179/A. §-sal egészül ki:
„179/A.  § Ez  a  törvény a  Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a  2009/371/IB, 
a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket 
állapítja meg.”

22. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

99. §  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 86. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Nincs helye közigazgatási bírság alkalmazásának települési hulladék közterületen engedély nélkül történő 
lerakása, elhelyezése miatt.”

23. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 
2013. évi LXXXVIII. törvény módosítása

100. § (1) A  körözési nyilvántartási rendszerről és a  személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi 
LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Körtv.) 10. § (1) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:
(A nyilvántartásból közvetlen hozzáféréssel a nyilvántartásban kezelt adatok teljes körét jogosult átvenni)
„i) a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ az utasadatok kockázatelemzése céljából,
j) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozó hatósági és vámellenőrzési feladatai ellátása céljából.”

 (2) A Körtv. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  menekültügyi hatóság, az  idegenrendészeti hatóság és az  állampolgársági ügyekben eljáró szerv 
a  személyazonosság megállapítása céljából közvetlen hozzáféréssel jogosult átvenni adatot a  körözött személyek 
nyilvántartásából.”

 (3) A Körtv. 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  jogszabály alapján személyazonosító igazolvány, útlevél, állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat, 
illetve járművezetésre jogosító okmány kiadására feladat- és hatáskörrel rendelkező szerv okmány kiadásával 
kapcsolatos eljárása során az  e  törvény szerinti azonosítási tevékenység céljából közvetlen hozzáféréssel jogosult 
adatot átvenni a körözött személyek nyilvántartásából és a körözött dolgok nyilvántartásából.”

 (4) A Körtv. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  jogszabály alapján személyazonosító igazolvány, útlevél, állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat, 
illetve járművezetésre jogosító okmány kiadására feladat- és hatáskörrel rendelkező szerv okmány kiadásával 
kapcsolatos eljárása során ellenőrzi a  körözött személyek nyilvántartását és a  körözött dolgok nyilvántartását. Ha 
a szerv az ügyfelet a körözött személyek nyilvántartásában, illetve az ügyfél által az eljárás során felhasznált okmányt 
a körözött dolgok nyilvántartásában azonosítja, e tényről a rendőrséget értesíti.”

24. Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi 
CLXXXVIII. törvény módosítása

101. § (1) Az  arcképelemzési nyilvántartásról és az  arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 
(a továbbiakban: Anytv.) 1. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„e) központi szerv: a nyilvántartás vezetéséért felelős, a Kormány által rendeletben kijelölt központi államigazgatási 
szerv,”

 (2) Az Anytv. 1. §-a a következő l) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„l) arcképelemző tevékenységet végző szerv: az  arcképelemző tevékenység működtetéséért felelős, a  Kormány által 
rendeletben kijelölt szerv.”

102. §  Az Anytv. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  központi szerv és az  arcképelemző tevékenységet végző szerv az  arckép profil nyilvántartással kapcsolatos 
adatkezelési tevékenységét minden más adatkezeléstől elkülönítetten végzi.”
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103. §  Az Anytv. 11. §-a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  (2)  bekezdésben meghatározott összehasonlítás érdekében a  központi szerv teljes körű hozzáférést 
biztosít az  arckép profil nyilvántartás adataihoz, valamint az  arckép profil elkészítéséhez szükséges informatikai 
alkalmazáshoz az arcképelemző tevékenységet végző szerv részére.
(10) Az arcképelemző tevékenységet végző szerv az általa képzett arckép profilt a (3) bekezdés szerinti kiértékelést 
követően haladéktalanul törli.”

104. §  Az Anytv. 12. §-a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  (4)  bekezdésben meghatározott összehasonlítás érdekében a  központi szerv teljes körű hozzáférést 
biztosít az  arckép profil nyilvántartás adataihoz, valamint az  arckép profil elkészítéséhez szükséges informatikai 
alkalmazáshoz az arcképelemző tevékenységet végző szerv részére.
(11) Az arcképelemző tevékenységet végző szerv az általa képzett arckép profilt az (5) bekezdés szerinti kiértékelést 
követően haladéktalanul törli.”

105. §  Az Anytv. 13. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  arcképelemző tevékenységet végző szerv az  arcképelemzői tevékenység teljesítését megtagadja, illetve 
az  adattovábbítási eljárást megszünteti, ha tudomására jut, hogy az  arcképelemzői tevékenység igénybevétele 
az  (1)  bekezdésben meghatározott feltételnek nem felel meg, vagy külön törvény alapján az  arra felhatalmazott 
az arcképelemző tevékenységet végző szerv részére olyan rendelkezést ír elő, amely a kérelemben érintett adatok 
vonatkozásában a harmadik személy részére történő adatszolgáltatást megtiltja vagy korlátozza. Az arcképelemző 
tevékenységet végző szerv az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti feltétel fennállását az  arcképelemzői tevékenység 
végzését megelőzően a  jogosultság nyilvántartásban ellenőrzi, amely érdekében a  központi szerv teljes körű 
hozzáférést biztosít részére a jogosultság nyilvántartás adataihoz.
(4) Közvetlen adatkapcsolat útján látja el
a) a 11–12. §-ban és a 13. § (3) bekezdésében meghatározott értesítési, adattovábbítási, illetve ellenőrzési feladatait 
a központi szerv és az arcképelemző tevékenységet végző szerv, és
b) a 11–12. §-ban meghatározott értesítési, illetve adattovábbítási feladatait az arcképelemző tevékenységet végző 
szerv és az igénybevételre jogosult szerv.”

106. §  Az Anytv. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  nyilvántartásból teljesített adatigénylésekről az  információs önrendelkezési jogról és 
az  információszabadságról szóló törvényben meghatározott adattovábbítási nyilvántartást kell vezetni. 
Az  adattovábbítási nyilvántartás az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 
törvényben meghatározottakon kívül tartalmazza az  adatkezelő nyilvántartási azonosítóját és az  adattovábbítás 
célját is. Az  arcképelemző tevékenységet végző szerv az  adattovábbítási nyilvántartás vezetéséhez szükséges 
adatokról közvetlen adatkapcsolat útján tájékoztatja a központi szervet.”

107. §  Az Anytv. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben jelölje ki
a) a központi szervet, valamint
b) az arcképelemző tevékenységet végző szervet.”

108. §  Az Anytv.
a) 1.  § k)  pontjában az „a központi szervnek” szövegrész helyébe az „az arcképelemző tevékenységet végző 

szervnek”,
b) 6.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, 11.  § (1)–(6) és (8)  bekezdésében az „a központi szerv” szövegrész helyébe 

az „az arcképelemző tevékenységet végző szerv”,
c) 9. §-ában, 10. § (2) bekezdésében, 12. §-ában az „a központi szerv” szövegrészek helyébe az „az arcképelemző 

tevékenységet végző szerv”,
d) 13. § (2) bekezdésében az „a központi szervet” szövegrész helyébe az „az arcképelemző tevékenységet végző 

szervet”,
e) 2.  § (3)  bekezdésében, 10.  § (1)  bekezdésében, 11.  § (1)  bekezdésében, 12.  § (2) és (4)  bekezdésben, 13.  § 

(1) bekezdésben az „A központi” szövegrész helyébe az „Az arcképelemző tevékenységet végző”,
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f ) 2.  § (4)  bekezdésében, 5.  § (2)  bekezdésében a „központi szerv” szövegrész helyébe a „központi szerv és 
az arcképelemző tevékenységet végző szerv”

szöveg lép.”

25. A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény módosítása

109. § (1) A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény (a továbbiakban: Kit.)
a) 1.  § 6.  pontjában és 5.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a „kéményseprő-ipari szervnek” szövegrész helyébe 

a „kéményseprő-ipari szervnek, a kéményseprő-ipari szolgáltatónak”,
b) 2. § (6) bekezdésében

ba) az  „A kéményseprő-ipari szerv a  kéményseprő-ipari tevékenységet” szövegrész helyébe  
az „A kéményseprő-ipari szerv a (4) bekezdés szerinti kéményseprő-ipari tevékenységet”,

bb) a „díjfizetés ellenében végzi” szövegrész helyébe a „díjfizetés ellenében végzi a 10. § (5) bekezdésben 
meghatározott eltéréssel”,

c) 2. § (12) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében és 5. § (2) bekezdés f ) pontjában a „kéményseprő-ipari szerv” 
szövegrész helyébe a „kéményseprő-ipari szerv, a 10. § (3) bekezdés szerinti szolgáltató”,

d) a 3. § (4) bekezdésében a „követően térítésmentesen” szövegrész helyébe a „követően – a 2. § (1) bekezdés 
a) pont aa) és ab) alpontja szerinti ingatlanok esetében – térítésmentesen”,

e) 3.  § (5)  bekezdésében az „ellenében végzi” szövegrész helyébe az „ellenében, a  10.  § (3)  bekezdés szerinti 
szolgáltató a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja szerinti ingatlanok esetében térítésmentesen végzi”,

f ) 6.  § (1)  bekezdés c)  pontjában az  „ingyenesen a  céginformációs szolgálattól,” szövegrész helyébe 
az „ingyenesen csoportosan a céginformációs szolgálattól és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásából,”,

g) 6. § (4) bekezdésben a „szükséges, a 2. § (9) bekezdésben” szövegrész helyébe a „szükséges, a 2. § (8) bekezdés 
szerinti dokumentum másolatát, a 2. § (9) bekezdésben”,

h) 10. § (10) bekezdésében a „megfelelő összeget” szövegrész helyébe a „megfelelő összeget, ha a (3) bekezdés 
szerinti szolgáltató a kéményseprő-ipari tevékenységet e törvény alapján térítésmentesen végezte”,

i) 10.  § (17)  bekezdésében a  „kéményseprő-ipari szerv e  törvény hatálybalépésétől” szövegrész helyébe 
a „kéményseprő-ipari szerv, a 10. § (3) bekezdés szerinti szolgáltató e törvény hatálybalépésétől”

szöveg lép.
 (2) Hatályát veszti a Kit.

a) 5. § (2) bekezdés c) pontja,
b) 6. § (4) bekezdésében az „és c)” szövegrész,
c) 6. § (5) bekezdésében a „ , valamint az 5. § (2) bekezdés c) pontja” szövegrész.

26. Záró rendelkezések

110. § (1) Ez  a  törvény – az  (2) és (3)  bekezdésben meghatározott kivétellel – a  kihirdetést követő nyolcadik napon lép 
hatályba.

 (2) E törvény 1–3. §–a, 6–7. §-a,, 8. § a)–b) és d)–f ) pontja, 9–24. §-a, 29–32. §-a 41–51. §-a, 52. § (1) bekezdés b) pontja 
és (2) bekezdése, 53–97. §-a, 98. § (2) bekezdése, 99–108. §-a 2017. január 1-jén lép hatályba.

 (3) E törvény 8. § c) pontja, 25–27. §-a, 33. §-a, 52. § (1) bekezdés a) pontja és 98. § (1) és (3) bekezdése 2017. május 1-jén 
lép hatályba.

111. §  E törvény 1. §-a, 8. §-a és 17–18. §-a az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

112. § (1) Ez a törvény az utas-nyilvántartási adatállománynak (PNR) a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények 
megelőzése, felderítése, nyomozása és a  vádeljárás lefolytatása érdekében történő felhasználásáról szóló 
2016. április 27-i 2016/681/EU irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (2) Ez  a  törvény a  személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési 
kódex) szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapít meg.

 (3) Ez  a  törvény a  Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a  2009/371/IB, 
a  2009/934/IB, a  2009/935/IB, a  2009/936/IB és a  2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül 
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helyezéséről szóló, 2016. május 11.-i (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához 
szükséges rendelkezéseket állapít meg.

 (4) Ez a törvény a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2013. január 15-i 98/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdésének, 5. cikkének, 8. cikk (1) bekezdésének, 9. cikk (1) bekezdésének és 
11. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

 (5) Ez  a  törvény az  EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról szóló, 2013. szeptember 23-i 
2013/488/EU tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2016. évi CXVI. törvényhez
„3. számú melléklet az 1995. évi CXXV. törvényhez

Az utasadatok átvétele és kezelése céljából terrorista és súlyos bűncselekménynek minősülő 
bűncselekmények

1. Terrorista bűncselekmények:
 1.1. a terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat 

1.  cikkében meghatározott terrorista bűncselekmény, 2.  cikkében meghatározott terrorista 
csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény, 3.  cikkében meghatározott terrorista tevékenységgel 
összefüggő bűncselekmény vagy 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtás, bűnsegély vagy 
kísérlet,

 1.2. terrorcselekmény [Btk. 314. § (1)–(2) bekezdés, 315. § (1)–(2) bekezdés, 316. §],
 1.3. terrorizmus finanszírozása [Btk. 318. § (1)–(2) bekezdés],
 1.4. alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása [Btk. 254. § (1)–(2) bekezdés],
 1.5. az alkotmányos rend elleni szervezkedés [Btk. 255. § (1)–(2) bekezdés],

2. Súlyos bűncselekmények:
 2.1. bűnszervezetben részvétel [Btk. 321. §],
 2.2. emberkereskedelem [Btk 192. § (1)–(6) bekezdés],
 2.3. szexuális visszaélés [Btk. 198. § (1)–(4) bekezdés],
 2.4. kerítés [Btk. 200. § (1)–(6) bekezdés],
 2.5. prostitúció elősegítése [Btk. 201. § (1) bekezdés c) pont és (2) bekezdés],
 2.6. gyermekprostitúció kihasználása [Btk. 203. §],
 2.7. gyermekpornográfia [Btk. 204. § (1)–(5) bekezdés],
 2.8. szeméremsértés [Btk. 205. § (2) bekezdés],
 2.9. kábítószer kereskedelem [Btk. 176.  § (1)–(4)  bekezdés, (5)  bekezdés b)  pont, (6)  bekezdés, 177.  § 

(1) bekezdés b) pont, c) pont cb) alpont, (2), (3), (5) bekezdés],
2.10. kábítószer-prekurzorral visszaélés [Btk. 183. § (1) bekezdés a) pont],
2.11. pszichoaktív anyaggal visszaélés [Btk. 184. § (1)–(3) bekezdés, 184/A. §, (1) bekezdés b) pont, c) pont 

cb) alpont, (2)–(3) bekezdés],
2.12. robbanóanyaggal visszaélés [Btk. 324. § (1) bekezdés a) pont, (2)–(3) bekezdés],
2.13. lőfegyverrel visszaélés [Btk. 325.  § (1)  bekezdés b)  pont, (2)  bekezdés b)  pont, (3)  bekezdés, 

(5) bekezdés],
2.14. nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés [Btk. 326. § (1) bekezdés c) pont, (5), (6) bekezdés],
2.15. vesztegetés [Btk. 290. § (1)–(4) bekezdés],
2.16. vesztegetés elfogadása [Btk. 291. § (1)–(4) bekezdés],
2.17. hivatali vesztegetés [Btk. 293. § (1)–(4) bekezdés],
2.18. hivatali vesztegetés elfogadása [Btk. 294. § (1)–(4) bekezdés],
2.19. vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban [Btk. 295. § (1)–(2) bekezdés],
2.20. vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban [Btk. 296. § (1)–(2) bekezdés],
2.21. vesztegetés feljelentésének elmulasztása [Btk. 297. § (1) bekezdés],
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2.22. befolyás vásárlása [Btk. 298. § (1), (3) bekezdés],
2.23. befolyással üzérkedés [Btk. 299. § (1)– (5) bekezdés, 300 §. (2) bekezdés],
2.24. csalás [Btk. 373. § (1) bekezdés, (3)–(6) bekezdés],
2.25. gazdasági csalás [Btk. 374. § (1) bekezdés, (3)–(6) bekezdés],
2.26. információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás [Btk. 375. §],
2.27. költségvetési csalás [Btk. 396. § (2)–(7) bekezdés],
2.28. pénzmosás [Btk. 399. § (1)–(4) bekezdés, 400. § (2) bekezdés],
2.29. pénzhamisítás [Btk. 389.§ (1)–(3) bekezdés],
2.30. pénzhamisítás elősegítése [Btk. 390. § (2) bekezdés],
2.31. tiltott adatszerzés [Btk. 422. § (1) bekezdés d) pont, (4) bekezdés],
2.32. információs rendszer vagy adat megsértése [Btk. 423. § (2)–(3) bekezdés],
2.33. környezetkárosítás [Btk. 241. § (1) bekezdés, (2) bekezdés III. fordulat],
2.34. természetkárosítás [Btk. 242. § (1)–(2) bekezdés, 243. § (1)–(2) bekezdés],
2.35. hulladékgazdálkodás rendjének megsértése [Btk. 248. § (1)–(2) bekezdés],
2.36. ózonréteget lebontó anyaggal visszaélés [Btk. 249. § (1) bekezdés],
2.37. embercsempészés [Btk. 353. § (1)–(3) bekezdés],
2.38. emberölés [Btk.160. § (1)–(3) bekezdés, (5) bekezdés],
2.39. erős felindulásban elkövetett emberölés [Btk. 161.§],
2.40. súlyos testi sértés [Btk. 164. § (3), (6), (8) bekezdés],
2.41. emberi test tiltott felhasználása [Btk. 175. § (1)–(3) bekezdés],
2.42. emberrablás [Btk. 190. § (1)–(5) bekezdés],
2.43. emberrablás feljelentésének elmulasztása [Btk. 191. §],
2.44. személyi szabadság megsértése [Btk. 194. §, Btk. 192. § (3) bekezdés a) pont, (4) bekezdés b) pont],
2.45. rablás [Btk. 365. § (3) bekezdés a)–d) pont, (4) bekezdés b, c) pont],
2.46. védett kulturális javakkal visszaélés [Btk. 358. § (1) bekezdés a), c) pont],
2.47. sikkasztás [Btk. 372. § (3) bekezdés c) pont],
2.48. egészségügyi termék hamisítása [Btk. 186. § (1)–(4) bekezdés],
2.49. rossz minőségű termék forgalomba hozatala [Btk. 415. § (1)–(2) bekezdés],
2.50. megfelelőség hamis tanúsítása [Btk. 416. § (1)–(2) bekezdés],
2.51. A szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmények, amelyek büntetési tételének felső határa legalább 

három évig terjedő szabadságvesztés [Btk. XXXVII. Fejezet],
2.52. közokirat-hamisítás [Btk. 342. § (1) bekezdés, 343. § (1) bekezdés],
2.53. teljesítményfokozó szerrel visszaélés [Btk. 185. § (1) bekezdés b) pont, (2)–(3) bekezdés],
2.54. radioaktív anyaggal visszaélés [Btk. 250. § (1) bekezdés b) pont, (2)–(3) bekezdés],
2.55. kettős felhasználású termékkel visszaélés [Btk. 330. § (2) bekezdés b) pont],
2.56. haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés [Btk. 329. § (2), (4) bekezdés],
2.57. szexuális kényszerítés [Btk. 196. § (1)–(3) bekezdés],
2.58. szexuális erőszak [Btk. 197. § (1)–(5) bekezdés],
2.59. emberiesség elleni bűncselekmények [Btk. XIII. Fejezet],
2.60. háborús bűncselekmények [Btk. XIV. Fejezet],
2.61. jármű hatalomba kerítése [Btk. 320. § (1)–(3) bekezdés],
2.62. lázadás [Btk. 256. § (1)–(3) bekezdés],
2.63. rombolás [Btk. 257. §],
2.64. közérdekű üzem működésének megzavarása [Btk. 323. § (1)–(3) bekezdés, (5) bekezdés],
2.65. nemzetközi gazdasági tilalom megszegése [Btk. 327. § (1)–(4) bekezdés],
2.66. egyedi azonosító jellel visszaélés [Btk. 347. § (1)–(2) bekezdés],
2.67. orgazdaság [Btk. 379. § (1), (3)–(6) bekezdés],
2.68. iparjogvédelmi jogok megsértése [Btk. 388. § (2)–(3) bekezdés],
2.69. kémkedés [Btk. 261. § (1)–(3) bekezdés],
2.70. kémkedés az Európai Unió intézményei ellen [Btk. 261/A. §],
2.71. a szövetséges fegyveres erő ellen elkövetett kémkedés [Btk. 262. §].”
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2. melléklet a 2016. évi CXVI. törvényhez
„2. számú melléklet a 2009. évi CLV. törvényhez

A NATO, a NYEU és az EU és az ESA által használt minősítési szint és annak nemzeti minősítési szintű 
megfelelője

1. A NATO által használt minősítési szint és annak nemzeti minősítési szintű megfelelője:
a) COSMIC TOP SECRET – „Szigorúan titkos!”;
b) NATO SECRET – „Titkos!”;
c) NATO CONFIDENTIAL – „Bizalmas!”;
d) NATO RESTRICTED – „Korlátozott terjesztésű!”.

2. A NYEU által használt minősítési szint és annak nemzeti minősítési szintű megfelelője:
a) FOCAL TOP SECRET – „Szigorúan titkos!”;
b) WEU SECRET – „Titkos!”;
c) WEU CONFIDENTIAL – „Bizalmas!”;
d) WEU RESTRICTED – „Korlátozott terjesztésű!”.

3. Az Európai Unió Tanácsa által alkalmazott minősítési szint és annak nemzeti minősítési szintű megfelelője:
a) TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET – „Szigorúan titkos!”;
b) SECRET UE/EU SECRET – „Titkos!”;
c) CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL – „Bizalmas!”;
d) RESTREINT UE/EU RESTRICTED – „Korlátozott terjesztésű!”.

4. Az Európai Bizottság által alkalmazott minősítési szint és annak nemzeti minősítési szintű megfelelője:
a) TRES SECRET UE/EU TOP SECRET – „Szigorúan titkos!”;
b) SECRET UE/EU SECRET– „Titkos!”;
c) CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL – „Bizalmas!”;
d) RESTREINT UE/EU RESTRICTED – „Korlátozott terjesztésű!”.

5. Az EURATOM által alkalmazott minősítési szint és annak nemzeti minősítési szintű megfelelője:
a) EURA-TOP SECRET – „Szigorúan titkos!”;
b) EURA-SECRET – „Titkos!”;
c) EURA-CONFIDENTIAL – „Bizalmas!”;
d) EURA-RESTRICTED – „Korlátozott terjesztésű!”.

6. Az EUROPOL által alkalmazott minősítési szint és annak nemzeti minősítési szintű megfelelője:
a) TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET – „Szigorúan titkos!”;
b) SECRET UE/EU SECRET – „Titkos!”;
c) CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL – „Bizalmas!”;
d) RESTREINT UE/EU RESTRICTED – „Korlátozott terjesztésű!”.

7. Az EUROJUST által alkalmazott minősítési szint és annak nemzeti minősítési szintű megfelelője:
a) EUROJUST TOP SECRET – „Szigorúan titkos!”;
b) EUROJUST SECRET – „Titkos!”;
c) EUROJUST CONFIDENTIAL – „Bizalmas!”;
d) EUROJUST RESTRICTED – „Korlátozott terjesztésű!”.

8. Az ESA által alkalmazott minősítési szint és annak nemzeti minősítési szintű megfelelője:
a) ESA TOP SECRET – „Szigorúan titkos!”;
b) ESA SECRET – „Titkos!”;
c) ESA CONFIDENTIAL – „Bizalmas!”;
d) ESA RESTRICTED – „Korlátozott terjesztésű!”.”
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3. melléklet a 2016. évi CXVI. törvényhez
„3. melléklet a 2012. évi CLXVI. törvényhez

A B

ÁGAZAT ALÁGAZAT

26 Infokommunikációs technológiák internet-infrastruktúra és internet hozzáférés szolgáltatás

27
vezetékes és vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatások, 
vezetékes és vezeték nélküli hírközlő hálózatok

28 rádiós távközlés

29 űrtávközlés

30 műsorszórás

31 postai szolgáltatások

32 kormányzati informatikai, elektronikus hálózatok

33 Víz ivóvíz-szolgáltatás

34 felszíni és felszín alatti vizek minőségének ellenőrzése

35 szennyvízelvezetés és -tisztítás

36 vízbázisok védelme

37 árvízi védművek, gátak

38 Jogrend – Kormányzat kormányzati rendszerek, létesítmények, eszközök

39 közigazgatási szolgáltatások

40 igazságszolgáltatás

41 Közbiztonság – Védelem rendvédelmi szervek infrastruktúrái

42 Honvédelem honvédelmi rendszerek és létesítmények”
„

2016. évi CXVII. törvény 
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények 
módosításáról*

1. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

1. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(2) E  törvény hatálya az  önkéntes tartalékos katonákra a  rendelkezésre állás időszakában, a  nyugállományú 
katonákra, valamint az  állomány tagja és a  nyugállományú katonák közeli hozzátartozójára, élettársára, továbbá 
a  honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre és a  honvédelmi egészségkárosodási járadékra vonatkozó 
rendelkezések hatálya a szolgálati viszony megszűnését követően az állomány volt tagjára és közeli hozzátartozóira 
akkor terjed ki, ha ezt e törvény elrendeli.”

2. §  A Hjt. 48. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés a) pontját nem kell alkalmazni, ha a 46. § (1) bekezdés t) pontja szerinti rendelkezési állomány 
időtartama alatt kerül sor az állomány tagja egészségi alkalmatlanságának megállapítására.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. november 8-i ülésnapján fogadta el.
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3. §  A Hjt. 62. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni, ha a 46. § (1) bekezdés t) pontja szerinti rendelkezési állomány 
időtartama alatt kerül sor az állomány tagja egészségi alkalmatlanságának megállapítására.”

4. § (1) A Hjt. 68. § (1) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény erejénél fogva szűnik meg az állomány tagjának szolgálati viszonya)
„n) ha az  egészségi okból katonai szolgálatra való alkalmatlansága megállapítását követően honvédelmi 
egészségkárosodási járadékra való jogosultságát állapítják meg,”

 (2) A Hjt. 68. § (1) bekezdése a következő o) és p) ponttal egészül ki:
(E törvény erejénél fogva szűnik meg az állomány tagjának szolgálati viszonya)
„o) ha az  egészségi okból katonai szolgálatra való alkalmatlansága megállapítását követően a  honvédségi 
szervezetnél történő munkaviszony létesítésére tekintettel részére honvédelmi egészségkárosodási 
keresetkiegészítést állapítanak meg,
p) az a)–o) pontban nevesített eseteken kívül, ha e törvény azt kifejezetten elrendeli.”

5. §  A Hjt. a következő 41/A. alcímmel egészül ki:
„41/A. Honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés és honvédelmi egészségkárosodási járadék
68/A.  § (1) A  korábban elért jövedelem kiesésének pótlása érdekében honvédelmi egészségkárosodási 
keresetkiegészítésre vagy honvédelmi egészségkárosodási járadékra (a  továbbiakban együtt: egészségkárosodási 
ellátás) jogosult az állomány tagja vagy volt tagja, ha
a) az egészségi állapota miatt katonai szolgálatra vagy szolgálati beosztásának ellátására alkalmatlanná vált,
b) esetében a (2) vagy (3) bekezdésben foglalt feltételek megállapíthatóak,
c) a Tny. szerinti saját jogú nyugellátásra vagy a Kenytv. szerinti szolgálati járandóságra nem jogosult,
d) a (4) és (5) bekezdésben, valamint a 68/B. § (6) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn, és
e) a 68/B.  § (1)–(5)  bekezdésében foglaltak alapján továbbfoglalkoztatására vagy a  68/C.  § alapján 
a továbbfoglalkoztatási kötelezettség alóli mentesítésére kerül sor.
(2) Ha az egészségi alkalmatlanság a szolgálati kötelmekkel összefüggő balesetre vagy betegségre vezethető vissza, 
egészségkárosodási ellátásra jogosult az,
a) akit a baleset, betegség ténylegesen a szolgálatellátása során ért, és
b) akinek esetében a  baleset, betegség szolgálati kötelmekkel való összefüggését a  142.  § (2) és (3)  bekezdése 
alapján megállapították,
függetlenül attól, hogy az  állomány tagja, volt tagja hány év tényleges szolgálati viszonyban töltött idővel 
rendelkezik.
(3) Ha az  egészségi alkalmatlanság nem a  (2)  bekezdés szerinti szolgálati kötelmekkel összefüggő balesetre vagy 
betegségre vezethető vissza, egészségkárosodási ellátásra jogosult az, aki legalább tíz év tényleges szolgálati 
viszonyban töltött idővel rendelkezik és akinek az egészségi állapota a  rehabilitációs hatóság komplex minősítése 
alapján 80%-os mértékű vagy annál kevesebb.
(4) Nem állapítható meg egészségkárosodási ellátás annak, aki egészségi alkalmatlansága bekövetkezésében vagy 
kialakulásában szándékosan vagy súlyosan gondatlanul közrehatott (a  továbbiakban ezen alcím alkalmazásában: 
közrehatás). A közrehatás megállapítását alapozza meg különösen, ha a baleset vagy a betegség az érintett
a) jogellenes magatartásával,
b) alkohol- vagy kábítószer-függőségével vagy ezek fogyasztásával,
c) önhibájából eredő ittas állapotával, kábítószer vagy bódító hatású anyag miatti tudatzavarával vagy belátási 
képességének csökkenésével,
d) vezetői engedély vagy más szükséges hatósági engedély nélküli, vagy ittas állapotban történt jármű vezetésével,
e) önkárosító magatartásával,
f ) valamely foglalkozási szabályt szándékosan vagy súlyosan gondatlanul megszegő magatartásával,
g) foglalkozási szabályhoz nem kötött munkavégzése során tanúsított súlyosan gondatlan magatartásával,
h) által folytatott, a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 
jogszabályban meghatározott különösen veszélyes (extrém) sport vagy szórakoztató-szabadidős tevékenységgel
összefüggésben következett be.
(5) Nem állapítható meg egészségkárosodási ellátás annak, aki egészségi alkalmatlansága megállapításának 
időpontjában nyugdíj előtti rendelkezési állományban van.
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(6) Az  állomány tagja a  68/B.  § (4)  bekezdésében foglalt határidő végéig kérheti az  egészségkárosodási ellátásra 
jogosultság megállapítása helyett a  szolgálati viszonyának felmentéssel történő megszüntetését. E  határidő 
elmulasztása jogvesztő.
68/B.  § (1) A  68/A.  § (1)  bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén a  munkáltatói jogkört gyakorló köteles 
megvizsgálni, hogy az  állomány tagja részére az  egészségi állapotának megfelelő szolgálati beosztás vagy nem 
katonai munkakör felajánlható-e. Miniszteri rendeletben meghatározott eljárásrend alkalmazásával az  állomány 
tagja részére felajánlható, egészségi állapotának megfelelő szolgálati beosztást vagy nem katonai munkakört kell 
keresni. Felajánlható meglévő szolgálati beosztás vagy nem katonai munkakör hiányában új szolgálati beosztás 
vagy nem katonai munkakör létrehozásával kell biztosítani a továbbfoglalkoztatás lehetőségét.
(2) Az állomány tagja részére csak olyan nem katonai munkakör ajánlható fel, amely esetében az új munkavégzési 
hely eléréséhez szükséges idő a  tartózkodási helytől – tömegközlekedés igénybevételével – nem haladja meg 
irányonként a másfél órát, a  tíz éven aluli gyermeket nevelő érintett esetében az egy órát, kivéve, ha az állomány 
érintett tagja – nyilatkozatával – vállalja a hosszabb utazási időt.
(3) A  munkáltatói jogkört gyakorlónak törekednie kell az  állomány tagja részére képzettségének, végzettségének 
megfelelő beosztás vagy nem katonai munkakör felajánlására.
(4) A  honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosultság abban az  esetben állapítható meg, ha 
az egészségi alkalmatlanság megállapításától számított negyvenöt napon belül az (1) bekezdésben meghatározott 
eljárás eredményeként az állomány tagjának
a) szolgálati viszonya a honvédségi szervezeten belül, az 59. § (2) bekezdés c) pontja szerinti közalkalmazotti vagy 
kormányzati szolgálati jogviszonyba történő áthelyezéssel szűnik meg,
b) felajánlott munkavállalói munkakör elfogadására tekintettel az érintett honvédségi szervezetnél munkaviszonyt 
létesít, vagy
c) szolgálati viszonya a  felajánlott másik, egészségi állapotának megfelelő szolgálati beosztásba helyezésre vagy 
áthelyezésre tekintettel nem szűnik meg,
és az  ennek megfelelően megállapított új illetménye vagy munkabére alacsonyabb az  e  törvény szerint 
megállapított korábbi illetményénél.
(5) A  (4)  bekezdés b)  pontja alapján megállapított honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés esetén 
felmentés helyett a törvény erejénél fogva szűnik meg az állomány tagjának szolgálati viszonya.
(6) Az  állomány tagja a  felajánlott szolgálati beosztás, munkakör elfogadásáról vagy elutasításáról a  felajánlástól 
számított öt munkanapon belül írásban nyilatkozik. Ha az állomány tagja öt munkanapon belül nem nyilatkozik, azt 
úgy kell tekinteni, mintha a felajánlott beosztást, munkakört elutasította volna. Ha az állomány tagja az (1) bekezdés 
szerinti eljárásban felajánlott szolgálati beosztást, munkakört nem fogadja el, egészségkárosodási ellátásra nem 
jogosult, és a szolgálati viszonyát felmentéssel kell megszüntetni.
68/C. § (1) A 68/B. § szerinti továbbfoglalkoztatási kötelezettség alól az állomány tagjának kérelme alapján a Honvéd 
Vezérkar főnökének előterjesztésére a  miniszter adhat mentesítést, ha az  állomány tagjának egészségi állapota 
a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 50%-os vagy kisebb mértékű. Honvédelmi egészségkárosodási 
járadékra jogosultság abban az esetben állapítható meg, ha a miniszter a  továbbfoglalkoztatási kötelezettség alól 
mentesítést ad.
(2) A munkáltatói jogkört gyakorló a katonai szolgálatra vagy a szolgálati beosztás ellátására való alkalmatlanságról 
szóló határozat kézhezvételét követően benyújtott, a  továbbfoglalkoztatás alóli mentesítésre irányuló kérelem 
alapján haladéktalanul felterjeszti javaslatát a Honvéd Vezérkar főnökének. A Honvéd Vezérkar főnöke tizenöt napon 
belül megküldi előterjesztését a miniszternek.
(3) A  miniszter a  továbbfoglalkoztatási kötelezettség alóli mentesítés tárgyában harminc napon belül indokolt 
határozatban dönt. A miniszter a döntés során mérlegeli, hogy a honvédelmi szervezetnél meghatározható-e olyan 
feladatkör, amelyet az állomány tagja nem katonai munkakörben egészségi állapota alapján elláthat, valamint azt, 
ha az állomány tagjának egészségi állapota alapján tőle már nem várható el a mindennapos rendelkezésre állási és 
munkavégzési kötelezettség. A döntéssel szemben önálló jogorvoslatnak nincs helye.
(4) Ha a  munkáltatói jogkört gyakorló a  Honvéd Vezérkar főnöke, akkor a  (2)  bekezdésben foglaltaktól eltérően 
a  Honvéd Vezérkar főnöke az  erre irányuló kérelem benyújtásától számított tizenöt napon belül megküldi 
előterjesztését a miniszternek.
(5) A  honvédelmi egészségkárosodási járadék megállapítása esetén felmentés helyett a  törvény erejénél fogva 
szűnik meg az állomány tagjának szolgálati viszonya.
68/D.  § (1) Az  egészségkárosodási ellátásra való jogosultságot és annak mértékét az  egészségkárosodási ellátást 
megállapító szerv miniszteri rendeletben meghatározott eljárásrendben hivatalból állapítja meg.
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(2) A  honvédelmi egészségkárosodási ellátásra való jogosultság kezdő napjára vonatkozó részletes szabályokat 
a miniszter rendeletben állapítja meg.
(3) Az  egészségkárosodási ellátás mértékének megállapításához szükséges, az  érintettet esetlegesen megillető 
baleseti járadék vagy baleseti táppénz (a  továbbiakban ezen alcím alkalmazásában együtt: baleseti ellátás), 
rokkantsági ellátás és rehabilitációs ellátás összegéről az  egészségkárosodási ellátást megállapító szervet  
– kérelmére – az ellátást folyósító szerv tájékoztatja.
68/E.  § (1) Az  egészségkárosodási ellátásra való jogosultság az  egészségkárosodás következő – az  egészségi 
alkalmatlanság megállapítására irányuló eljárásban beszerzett, a  rehabilitációs hatóság által megállapított  – 
felülvizsgálati időpontjáig terjedő határozott időtartamra kerül megállapításra. A  rehabilitációs hatóság 
felülvizsgálatának eredményétől függően az egészségkárosodási ellátást megállapító szerv az egészségkárosodási 
ellátásra való jogosultságot ezt követően minden esetben a  rehabilitációs hatóság által meghatározott, 
az egészségkárosodás következő felülvizsgálatának időpontjáig terjedő időtartamra hosszabbítja meg.
(2) Ha az  (1)  bekezdésben foglaltaktól eltérően a  rehabilitációs hatóság a  baleseti ellátással, rehabilitációs 
ellátással vagy rokkantsági ellátással összefüggésben nem ír elő újabb kötelezettséget az  egészségkárosodás 
felülvizsgálatára, abban az  esetben az  egészségkárosodási ellátásra való jogosultság öt év határozott időtartamra 
kerül megállapításra vagy meghosszabbításra.
(3) Az  egészségkárosodási ellátásra való jogosultság meghosszabbításakor az  egészségkárosodási ellátást 
megállapító szerv figyelembe veszi
a) a  rehabilitációs hatóságnak a  megtartott egészségi állapotra vonatkozó megállapítását, kivéve, ha 
a (2) bekezdésben foglaltak szerint újabb felülvizsgálati kötelezettséget a rehabilitációs hatóság már nem írt elő,
b) a katonai szolgálatra vagy a szolgálati beosztás ellátására való alkalmasságot, valamint
c) azt, hogy az egészségkárosodási ellátás megszűnésének okai nem állnak-e fenn.
(4) Az  egészségkárosodási ellátásra jogosultság meghosszabbítására – miniszteri rendeletben meghatározott 
feltételek teljesülése esetén – több alkalommal is sor kerülhet, mindaddig, amíg a jogosult a Tny. szerinti saját jogú 
nyugellátásra jogosulttá válik.
68/F.  § (1) Ha a  felülvizsgálat eredménye szerint a  68/B.  § (4)  bekezdése alapján honvédelmi egészségkárosodási 
keresetkiegészítésre jogosult komplex minősítése a  68/C.  § (1)  bekezdésében meghatározott értékre 
változott vagy az  alá csökkent, a  munkáltatói jogkört gyakorló előterjesztésére a  miniszter felmentést 
adhat a  továbbfoglalkoztatási kötelezettség alól. A  munkáltatói jogkört gyakorló az  érintett kérelmére vagy  
– a  honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosult beleegyezésével – hivatalból tehet 
előterjesztést a  miniszternél, a  mentesítésre egyebekben a  68/C.  § (2)–(5)  bekezdése megfelelően alkalmazandó. 
Mentesítés esetében a  foglalkoztatási jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése és a  honvédelmi 
egészségkárosodási keresetkiegészítés helyett honvédelmi egészségkárosodási járadék megállapítása érdekében 
intézkedni kell.
(2) Ha a felülvizsgálat eredménye szerint a honvédelmi egészségkárosodási járadékra jogosult komplex minősítése 
a 68/C. § (1) bekezdésében meghatározott érték fölé emelkedett, a munkáltatói jogkört gyakorló köteles a jogosult 
továbbfoglalkoztatása érdekében a  68/B.  § (1)  bekezdésében foglalt eljárást lefolytatni és továbbfoglalkoztatása 
esetén a  honvédelmi egészségkárosodási járadék helyett részére honvédelmi egészségkárosodási 
keresetkiegészítést megállapítani.
68/G. § (1) Az egészségkárosodási ellátás számítási alapja a 68/A. § (2) bekezdése szerinti esetben az állomány tagját 
az  egészségi alkalmatlanság megállapítását közvetlenül megelőző egy hónapra megillető távolléti díj 100%-ának 
megfelelő összegnek a  részére megállapított baleseti ellátás, rehabilitációs ellátás és rokkantsági ellátás együttes 
összegével csökkentett összege.
(2) Az egészségkárosodási ellátás számítási alapja a 68/A. § (3) bekezdése szerinti esetben az állomány volt tagját 
az egészségi alkalmatlanság megállapítását közvetlenül megelőző egy hónapra megillető távolléti díj összege
a) tíz év vagy azt meghaladó, de tizenöt évet el nem érő szolgálati viszonyban töltött idő esetén 65%-ának,
b) tizenöt év vagy azt meghaladó, de húsz évet el nem érő szolgálati viszonyban töltött idő esetén 70%-ának,
c) húsz év vagy azt meghaladó, de huszonöt évet el nem érő szolgálati viszonyban töltött idő esetén 75%-ának,
d) huszonöt évet elérő vagy azt meghaladó szolgálati viszonyban töltött idő esetén 80%-ának
a részére megállapított baleseti ellátás, rehabilitációs ellátás és rokkantsági ellátás együttes összegével csökkentett 
összege.
(3) Az egészségkárosodási ellátás mértékének megállapításához a tényleges szolgálati időt kell figyelembe venni.
(4) A  honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés mértéke az  (1) vagy (2)  bekezdésben meghatározott 
összeg és az  új foglalkoztatási jogviszony létrejöttét vagy a  másik szolgálati beosztásba helyezést, áthelyezést 
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követő, nem rendszeres pótlékok nélkül számított mindenkori illetmény vagy munkabér különbözete. Ha az  új 
illetmény vagy munkabér összege változik, a  honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés mértékét 
módosítani kell. Nem változik a honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés mértéke, ha az új foglalkoztatási 
jogviszony létrejöttét vagy a  másik szolgálati beosztásba helyezést, áthelyezést követően jogosult részére 
az egészségügyi szabadság szabályai szerinti illetmény, vagy keresőképtelenség miatt az illetmény vagy munkabér 
összege helyett távolléti díj vagy táppénz kerül folyósításra.
(5) A honvédelmi egészségkárosodási járadék mértéke az (1) és (2) bekezdésben meghatározott összeggel egyezik 
meg.
68/H. § (1) Az egészségkárosodási ellátás 68/G. § szerinti mértékét módosítani kell, ha a jogosultat megillető baleseti 
ellátás, rehabilitációs ellátás vagy rokkantsági ellátás mértéke változik.
(2) Ha a honvédelmi illetményalap emelésére kerül sor, az egészségkárosodási ellátás mértékét is emelni kell. Ebben 
az  esetben a  honvédelmi illetményalap emelkedésének százalékos mértékével a  68/G.  § (1), illetve (2)  bekezdése 
szerinti távolléti díjat is meg kell emelni és a számításokat ismételten el kell végezni.
(3) Ha a honvédségi szervnél a 68/B. § (4) bekezdése szerint továbbfoglalkoztatott, honvédelmi egészségkárosodási 
keresetkiegészítésre jogosultnak a  honvédségi szervezettel fennálló foglalkoztatási jogviszonya a  honvédségi 
szervezet érdekkörében felmerült okból vagy a  honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre 
jogosult egészségi állapotára tekintettel megszűnik, részére a  továbbiakban honvédelmi egészségkárosodási 
keresetkiegészítés helyett honvédelmi egészségkárosodási járadékot kell folyósítani, amelynek mértékét 
a  68/G.  §-ban foglaltak alkalmazásával kell megállapítani. Ha a  foglalkoztatási jogviszony a  foglalkoztatott 
érdekkörében felmerült okból szűnik meg, a  honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosultsága 
megszűnik és honvédelmi egészségkárosodási járadékra sem válik jogosulttá.
(4) Az egészségkárosodási ellátás fedezetét a mindenkori központi költségvetés biztosítja.
68/I. § (1) Az egészségkárosodási ellátásban részesülő személy tizenöt napon belül köteles bejelenteni a munkáltatói 
jogkört gyakorlónak minden olyan tényt, adatot, körülményt, amely az egészségkárosodási ellátásra jogosultságát 
vagy annak folyósítását érinti. Az egészségkárosodási ellátásban részesülő személy közeli hozzátartozója a jogosult 
halálának tényét és annak időpontját tizenöt napon belül köteles bejelenteni az ellátást megállapító szervnek.
(2) Az ellátást megállapító szerv az egészségkárosodási ellátás összegének módosításáról, valamint a jogalap nélkül 
felvett egészségkárosodási ellátás visszafizettetéséről hivatalból dönt.
(3) A jogalap nélkül kifizetett egészségkárosodási ellátás hatvan napon belül, az előlegnyújtásból eredő követelésre 
vonatkozó szabályok szerint visszakövetelhető az állomány tagjától, volt tagjától. Az általános elévülési időn belül 
visszakövetelhető a jogalap nélkül felvett egészségkárosodási ellátás, ha annak alaptalanságáról az állomány tagja, 
volt tagja tudott vagy tudnia kellett volna.
(4) Az  (1)  bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az  általános elévülési időn 
belül a közeli hozzátartozótól visszakövetelhető a jogalap nélkül felvett honvédelmi egészségkárosodási ellátás.
68/J.  § (1) Megszűnik az egészségkárosodási ellátásra való jogosultság
a) az egészségkárosodási ellátásra jogosult halálával,
b) ha az egészségkárosodási ellátásra jogosult saját jogú nyugellátásra válik jogosulttá,
c) ha az egészségkárosodási ellátásra jogosult lemond az egészségkárosodási ellátásról,
d) ha a továbbfoglalkoztatott jogosult érdekkörében felmerült okból a foglalkoztatási jogviszonya megszűnik,
e) ha egészségjavulás eredményeként a  jogosult egészségi állapota lehetővé teszi a  szolgálati viszony ismételt 
létesítését és az érintett a részére felajánlott, képzettségének és végzettségének megfelelő szolgálati beosztást nem 
fogadja el,
f ) ha a  rehabilitációs hatóság szakvéleménye szerint az  egészségkárosodási ellátásra jogosult egészségi állapota 
eléri a 100%-ot, a 68/A. § (3) bekezdése szerinti esetben meghaladja a 80%-ot,
g) ha az egészségkárosodási ellátásra jogosult neki felróható okból nem működik közre a felülvizsgálatban,
h) ha a  határozott időtartamra megállapított egészségkárosodási ellátásra való jogosultság nem kerül 
meghosszabbításra,
i) ha az  állomány volt tagja másik, a  68/B.  § (4)  bekezdésébe nem tartozó foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt 
létesít,
j) ha a  honvédelmi egészségkárosodási járadékra jogosulttal szemben a  jogosultság időtartama alatt szándékos 
bűncselekmény elkövetése miatt a  bíróság jogerősen szabadságvesztést vagy elzárást szabott ki, vagy 
kényszergyógykezelését rendelte el.
(2) A  honvédelmi egészségkárosodási járadékra jogosultság akkor is megszűnik, ha a  honvédségi szervezetnél 
történő továbbfoglalkoztatásra tekintettel a  jogosult részére honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítést 
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állapítanak meg. A  honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosultság akkor is megszűnik, ha 
a továbbfoglalkoztatási kötelezettség alól történő miniszteri mentesítésre tekintettel a jogosult részére honvédelmi 
egészségkárosodási járadékot állapítanak meg.
(3) Az  egészségkárosodási ellátásra jogosult az  egészségkárosodási ellátásra való jogosultságáról annak 
kezdőnapját követően írásban lemondhat. Lemondás esetén sem honvédelmi egészségkárosodási 
keresetkiegészítés, sem honvédelmi egészségkárosodási járadék újbóli megállapítása nem kérhető.
(4) Az  (1)  bekezdés d)  pontjában foglaltaktól eltérően nem szűnik meg az  egészségkárosodási ellátásra való 
jogosultság, ha az  érintett ismételten szolgálati viszonyt létesít, azonban a  megállapított illetménye kevesebb 
a 68/H. § (1) bekezdésére tekintettel a honvédelmi illetményalap emelkedésének százalékos mértékével megemelt, 
68/G.  § (1), illetve (2)  bekezdése szerinti összegnél. Ebben az  esetben a  honvédelmi egészségkárosodási ellátásra 
való jogosultság a  68/G.  §-ban foglalt számítási szabályok alkalmazásával megállapított mértékben továbbra is 
fennáll.
(5) Az (1) bekezdés i) pontjában foglaltaktól eltérően nem szűnik meg az állomány honvédelmi egészségkárosodási 
járadékra jogosult tagjának az  egészségkárosodási ellátásra való jogosultsága, ha a  közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 1.  §-ában vagy 2.  §-ában, vagy az  állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény 
1. §-ában felsorolt szervnél létesít foglalkoztatási jogviszonyt. Ebben az esetben a honvédelmi egészségkárosodási 
járadék helyett részére a  68/G.  § (4)  bekezdésében meghatározott mértékű honvédelmi egészségkárosodási 
keresetkiegészítést kell megállapítani. Az  egészségkárosodási ellátás mértékének megállapításához szükséges, 
az  érintett illetményére vagy munkabérére vonatkozó adatokról az  ellátást megállapító szervet, annak 
kérelmére a  foglalkoztató szerv vezetője tájékoztatja. Az  illetmény vagy munkabér mértékének megváltozásáról 
az egészségkárosodási ellátásra jogosult köteles tájékoztatni az ellátást megállapító szervet.”

6. §  A Hjt. 238. § (2) bekezdése a következő 33. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa)
„33. a  honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos részletes eljárási szabályokat, az  ellátásra való 
jogosultsággal, az  ellátás számításával, megállapításával, folyósításával, visszakövetelésével kapcsolatos részletes 
szabályokat, az  egészségkárosodási ellátásra jogosultakkal betölthető szolgálati beosztások és munkakörök 
meghatározásának rendjét, valamint kijelölje az ellátás megállapításért és a folyósításért felelős szervet,”

7. §  A Hjt. 141. alcíme a következő 247/N. §-sal egészül ki:
„247/N.  § A  honvédelmi egészségkárosodási ellátásra való jogosultság megállapításának a  2016. december 31-ét 
követően megállapított egészségi alkalmatlanság esetén van helye.”

8. §  A Hjt.
a) 73. § (5) és (6) bekezdésében a „b)–n)” szövegrész helyébe a „b)–m) vagy p)” szöveg,
b) 175.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „nyújtott” szövegrész helyébe a  „nyújtott, valamint a  honvédelmi 

egészségkárosodási” szöveg,
c) 212. § (2) bekezdésében a „b) és h)” szövegrész helyébe a „b), h), n) és o)” szöveg,
d) 215. § (6) bekezdésében az „i)–n)” szövegrész helyébe az „i)–m) vagy p)” szöveg,
e) 225. § (2) bekezdésében a „g)–k)” szövegrész helyébe a „g)–k), n) és o)” szöveg,
f ) 233. § (2) bekezdésében a „g)–k)” szövegrész helyébe a „g)–k), n) és o)” szöveg,
g) 247/E. § (2) bekezdésében a „b)–n)” szövegrészek helyébe a „b)–m) vagy p)” szöveg
lép.

2. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény módosítása

9. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi  
XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 1. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre és a  rendvédelmi egészségkárosodási járadékra 
vonatkozó rendelkezéseket a szolgálati viszony megszűnését követően a hivatásos állomány volt tagjára és közeli 
hozzátartozóira is alkalmazni kell.”
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10. § (1) A Hszt. 82. § (1) bekezdése a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
(A törvény erejénél fogva szűnik meg a hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonya ha)
„e) az egészségi alkalmatlanság megállapítását követően rendvédelmi egészségkárosodási járadékra jogosultságát 
állapítják meg,
f ) az egészségi alkalmatlanság megállapítását követően a rendvédelmi szervnél történő munkaviszony létesítésére 
tekintettel részére rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítést állapítanak meg.”

 (2) A Hszt. 82. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  (2)  bekezdéstől eltérően az  (1)  bekezdés e)  pontja szerinti esetben a  szolgálati viszony a  rendvédelmi 
egészségkárosodási járadékra jogosultság kezdőnapját megelőző napon, az (1) bekezdés f ) pontja szerinti esetben 
a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés kezdőnapját megelőző napon szűnik meg.”

11. §  A Hszt. a következő 50/A. alcímmel egészül ki:
„50/A. Rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés és rendvédelmi egészségkárosodási járadék
82/A.  § (1) A  korábban elért jövedelem kiesésének pótlása érdekében rendvédelmi egészségkárosodási 
keresetkiegészítésre vagy rendvédelmi egészségkárosodási járadékra (a  továbbiakban együtt: egészségkárosodási 
ellátás) jogosult a hivatásos állomány tagja vagy volt tagja, ha
a) az egészségi állapota miatti alkalmatlanság okából a  hivatásos szolgálatra alkalmatlanná vagy szolgálati 
beosztásának ellátására alkalmatlanná vált,
b) esetében a (2) vagy (3) bekezdésben foglalt feltételek megállapíthatóak,
c) a Tny. szerinti saját jogú nyugellátásra vagy a Knytv. szerinti szolgálati járandóságra nem jogosult,
d) a (4) és (5) bekezdésben és a 82/B. § (6) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn, és
e) a 82/B.  § (1)–(5)  bekezdésében foglaltak alapján továbbfoglalkoztatására vagy a  82/C.  § alapján 
a továbbfoglalkoztatási kötelezettség alóli mentesítésére kerül sor.
(2) Ha az egészségi alkalmatlanság a szolgálati kötelmekkel összefüggő balesetre vagy betegségre vezethető vissza, 
egészségkárosodási ellátásra jogosult az,
a) akit a baleset, betegség ténylegesen a szolgálatellátása során ért, és
b) akinek esetében a  baleset, betegség szolgálati kötelmekkel való összefüggését a  257.  § (2) és (3)  bekezdése 
alapján megállapították,
függetlenül attól, hogy a hivatásos állomány tagja, volt tagja hány év tényleges szolgálati idővel rendelkezik.
(3) Ha az  egészségi alkalmatlanság nem a  (2)  bekezdés szerinti szolgálati kötelmekkel összefüggő balesetre vagy 
betegségre vezethető vissza, egészségkárosodási ellátásra jogosult az, aki legalább tíz év tényleges szolgálati idővel 
rendelkezik és akinek az  egészségi állapota a  rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 80%-os mértékű 
vagy annál kevesebb.
(4) Nem állapítható meg egészségkárosodási ellátás annak, aki egészségi alkalmatlansága bekövetkeztében vagy 
kialakulásában szándékosan vagy súlyosan gondatlanul közrehatott (a  továbbiakban: közrehatás). A  közrehatás 
megállapítását alapozza meg különösen, ha a baleset vagy a betegség az érintett
a) jogellenes magatartásával,
b) alkohol- vagy kábítószer-függőségével vagy ezek fogyasztásával,
c) önhibájából eredő ittas állapotával, kábítószer vagy bódító hatású anyag miatti tudatzavarával vagy belátási 
képességének csökkenésével,
d) vezetői engedély vagy más szükséges hatósági engedély nélküli, vagy ittas állapotban történt jármű vezetésével,
e) önkárosító magatartásával,
f ) valamely foglalkozási szabályt szándékosan vagy súlyosan gondatlanul megszegő magatartásával,
g) foglalkozási szabályhoz nem kötött munkavégzése során tanúsított súlyosan gondatlan magatartásával,
h) által folytatott, a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 
jogszabályban meghatározott különösen veszélyes (extrém) sport vagy szórakoztató-szabadidős tevékenységgel
összefüggésben következett be.
(5) Nem állapítható meg egészségkárosodási ellátás annak, aki egészségi alkalmatlansága megállapításának 
időpontjában nyugdíj előtti rendelkezési állományban van.
(6) A  hivatásos állomány tagja a  82/B.  § (4)  bekezdésében foglalt határidő végéig kérheti az  egészségkárosodási 
ellátásra jogosultság megállapítása helyett a  szolgálati viszonyának felmentéssel történő megszüntetését. 
E  határidő elmulasztása jogvesztő. Ebben az  esetben a  felmentésre irányuló eljárásban a  86.  § (5)–(7)  bekezdését 
nem kell alkalmazni.
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82/B. § (1) A 82/A. § (1) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén a rendvédelmi szerv köteles megvizsgálni, 
hogy a hivatásos állomány tagja részére az egészségi állapotának megfelelő szolgálati beosztás vagy nem hivatásos 
munkakör felajánlható-e. A rendvédelmi szerv a 86. § (5) bekezdésében és (6) bekezdés a) pontjában meghatározott 
eljárásrend megfelelő alkalmazásával köteles a hivatásos állomány tagja részére felajánlható, egészségi állapotának 
megfelelő szolgálati beosztást vagy nem hivatásos munkakört keresni. A  rendvédelmi szerv felajánlható meglévő 
szolgálati beosztás vagy nem hivatásos munkakör hiányában köteles a  szolgálati beosztás nem hivatásos 
munkakörré való átminősítésével, vagy új szolgálati beosztás, nem hivatásos munkakör létrehozásával biztosítani 
a továbbfoglalkoztatás lehetőségét.
(2) A  hivatásos állomány tagja részére olyan szolgálati beosztás vagy nem hivatásos munkakör ajánlható fel, 
amely esetében az  új szolgálatteljesítési vagy munkavégzési hely eléréséhez szükséges idő a  tartózkodási helytől 
– tömegközlekedés igénybevételével – nem haladja meg irányonként a másfél órát, a hivatásos állomány tíz éven 
aluli gyermeket nevelő tagja esetében az egy órát, kivéve, ha a hivatásos állomány érintett tagja – nyilatkozatával – 
vállalja a hosszabb utazási időt.
(3) A  rendvédelmi szervnek törekednie kell a  hivatásos állomány tagja részére képzettségének, végzettségének 
megfelelő szolgálati beosztás vagy nem hivatásos munkakör felajánlására.
(4) A  rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosultság abban az  esetben állapítható meg, ha 
az egészségi alkalmatlanság megállapításától számított negyvenöt napon belül az (1) bekezdésben meghatározott 
eljárás eredményeként a hivatásos állomány tagjának
a) szolgálati viszonya a  rendvédelmi szerven belül, a  96.  § szerinti kormányzati szolgálati, közalkalmazotti vagy 
igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyba történő áthelyezéssel szűnik meg,
b) felajánlott munkavállalói munkakör elfogadására tekintettel az  érintett a  rendvédelmi szervnél munkaviszonyt 
létesít, vagy
c) szolgálati viszonya a  felajánlott másik, egészségi állapotának megfelelő szolgálati beosztásba helyezésre vagy 
áthelyezésre tekintettel nem szűnik meg,
és az  ennek megfelelően megállapított új illetménye vagy munkabére alacsonyabb az  e  törvény szerint 
megállapított korábbi illetményénél.
(5) A  (4)  bekezdés b)  pontja alapján megállapított rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés esetén 
a 86. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt felmentés helyett a törvény erejénél fogva szűnik meg a hivatásos állomány 
tagjának szolgálati viszonya.
(6) A  hivatásos állomány tagja a  felajánlott szolgálati beosztás, nem hivatásos munkakör elfogadásáról vagy 
elutasításáról a  felajánlástól számított öt munkanapon belül írásban nyilatkozik. Ha a  hivatásos állomány tagja öt 
munkanapon belül nem nyilatkozik, azt úgy kell tekinteni, mintha a felajánlott szolgálati beosztást, nem hivatásos 
munkakört elutasította volna. Ha a  hivatásos állomány tagja az  (1)  bekezdés szerinti eljárásban felajánlott 
szolgálati beosztást, nem hivatásos munkakört nem fogadja el, egészségkárosodási ellátásra nem jogosult, és 
a  szolgálati viszonyát felmentéssel kell megszüntetni. Ebben az  esetben a  felmentésre irányuló eljárásban a  86.  §  
(5)–(7) bekezdését nem kell alkalmazni.
82/C.  § (1) A  82/B.  § szerinti továbbfoglalkoztatási kötelezettség alól a  hivatásos állomány tagjának kérelme 
alapján az  országos parancsnok előterjesztésére a  miniszter adhat mentesítést, ha a  hivatásos állomány tagjának 
az  egészségi állapota a  rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 50%-os vagy kisebb mértékű. 
Rendvédelmi egészségkárosodási járadékra jogosultság abban az  esetben állapítható meg, ha a  miniszter 
a továbbfoglalkoztatási kötelezettség alól mentesítést ad.
(2) Az  állományilletékes parancsnok a  hivatásos szolgálatra alkalmatlanságról szóló határozat kézhezvételét 
követően benyújtott, a továbbfoglalkoztatás alóli mentesítésre irányuló kérelem alapján haladéktalanul felterjeszti 
javaslatát az  országos parancsnoknak. Az  országos parancsnok tizenöt napon belül megküldi előterjesztését 
a miniszternek.
(3) A  miniszter a  továbbfoglalkoztatási kötelezettség alóli mentesítés tárgyában harminc napon belül indokolt 
határozatban dönt. A  miniszter a  döntés során mérlegeli, hogy a  rendvédelmi szervnél meghatározható-e olyan 
feladatkör, amelyet a  hivatásos állomány tagja nem hivatásos munkakörben egészségi állapota alapján elláthat, 
valamint azt, ha a hivatásos állomány tagjának egészségi állapota alapján tőle már nem várható el a mindennapos 
rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség. A döntéssel szemben önálló jogorvoslatnak nincs helye.
(4) Ha az  állományilletékes parancsnok személye egybeesik az  országos parancsnokkal, akkor a  (2)  bekezdésben 
foglaltaktól eltérően az országos parancsnok az erre irányuló kérelem benyújtásától számított tizenöt napon belül 
megküldi előterjesztését a miniszternek.
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(5) A  rendvédelmi szerv hivatásos állományának másik, e  törvény hatálya alá tartozó rendvédelmi szervhez 
vezényelt tagja esetében az előterjesztést az eredeti rendvédelmi szerv országos parancsnoka terjeszti fel.
(6) A  rendvédelmi egészségkárosodási járadék megállapítása esetén a  86.  § (2)  bekezdés a)  pontjában foglalt 
felmentés helyett a törvény erejénél fogva szűnik meg a hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonya.
82/D. § (1) Az egészségkárosodási ellátásra való jogosultságot és annak mértékét az országos parancsnok hivatalból 
állapítja meg. Az  eljárás lefolytatásához szükséges, jogszabályban meghatározott iratokat az  állományilletékes 
parancsnok – ha személye nem esik egybe az  országos parancsnokkal – terjeszti fel a  82/B.  § (4)  bekezdésében 
megjelölt határidő lejártát követő első munkanapon vagy a  miniszter továbbfoglalkoztatási kötelezettség alóli 
mentesítést megállapító döntésének kézhezvételét követő napon.
(2) Annak megállapítása érdekében, hogy az  egészségi alkalmatlanság bekövetkeztében a  82/A.  § (4)  bekezdése 
szerinti közrehatás megállapítható-e, az  országos parancsnok az  iratok megérkezésétől számított öt munkanapon 
belül összehívja a Becsületbíróságot.
(3) Az  országos parancsnok a  rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre vagy rendvédelmi 
egészségkárosodási járadékra jogosultságról a  Becsületbíróság döntésének kézhezvételét követő harminc napon 
belül dönt.
(4) A  rendvédelmi szerv hivatásos állományának másik, e  törvény hatálya alá tartozó rendvédelmi szervhez 
vezényelt tagja esetében a  82/B.  § (1)  bekezdésében meghatározott eljárást a  fogadó és az  eredeti rendvédelmi 
szerv együtt folytatja le. Az  egészségkárosodási ellátásra jogosultságot minden esetben az  eredeti rendvédelmi 
szerv országos parancsnoka állapítja meg és az egészségkárosodási ellátást az eredeti rendvédelmi szerv folyósítja.
(5) A rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosultság kezdőnapja a 82/B. § (4) bekezdése szerinti 
esetekben
a) a szolgálati viszony áthelyezéssel történő megszüntetését követő nap,
b) a  szolgálati viszony munkaviszony létesítésével egyidejűleg történő megszűnése esetén a  munkaviszony 
létesítésének napja,
c) a másik szolgálati beosztásba helyezés, áthelyezés esetén az a nap, amelytől kezdődően az új szolgálati beosztást 
betölti a hivatásos állomány tagja.
(6) A  rendvédelmi egészségkárosodási járadékra jogosultság kezdőnapja a  rendvédelmi egészségkárosodási 
járadékra való jogosultságot megállapító döntés meghozatalát követő hónap első napja.
(7) Az  egészségkárosodási ellátás mértékének megállapításához szükséges, az  érintettet esetlegesen megillető 
baleseti járadék vagy baleseti táppénz (a továbbiakban együtt: baleseti ellátás), rokkantsági ellátás és rehabilitációs 
ellátás összegéről az országos parancsnokot kérelmére az ellátást folyósító szerv tájékoztatja.
82/E.  § (1) Az  egészségkárosodási ellátásra való jogosultság az  egészségkárosodás következő – az  egészségi 
alkalmatlanság megállapítására irányuló eljárásban beszerzett, a  rehabilitációs hatóság által megállapított  – 
felülvizsgálati időpontjáig terjedő határozott időtartamra kerül megállapításra. A  rehabilitációs hatóság 
felülvizsgálatának eredményétől függően az  országos parancsnok az  egészségkárosodási ellátásra való 
jogosultságot ezt követően minden esetben a  rehabilitációs hatóság által meghatározott, az  egészségkárosodás 
következő felülvizsgálatának időpontjáig terjedő időtartamra hosszabbítja meg.
(2) Ha az  (1)  bekezdésben foglaltaktól eltérően a  rehabilitációs hatóság a  baleseti ellátással, rehabilitációs 
ellátással vagy rokkantsági ellátással összefüggésben nem ír elő újabb kötelezettséget az  egészségkárosodás 
felülvizsgálatára, abban az  esetben az  egészségkárosodási ellátásra való jogosultság öt év határozott időtartamra 
kerül megállapításra vagy meghosszabbításra.
(3) Az egészségkárosodási ellátásra való jogosultság meghosszabbításakor a rendvédelmi szerv figyelembe veszi
a) a  rehabilitációs hatóságnak a  megtartott egészségi állapotra vonatkozó megállapítását, kivéve, ha 
a (2) bekezdésben foglaltak szerint újabb felülvizsgálati kötelezettséget a rehabilitációs hatóság már nem írt elő,
b) a szolgálatra alkalmasságot, valamint
c) azt, hogy az egészségkárosodási ellátás megszűnésének okai nem állnak-e fenn.
(4) Az  egészségkárosodási ellátásra jogosultság meghosszabbítására több alkalommal is sor kerülhet, mindaddig, 
amíg a jogosult a Tny. szerinti saját jogú nyugellátásra jogosulttá válik.
(5) Az egészségkárosodási ellátással kapcsolatos jogvitára e törvénynek a szolgálati panaszra és a szolgálati jogvitára 
vonatkozó szabályai irányadóak, abban az esetben is, ha az egészségkárosodási ellátásra jogosult szolgálati viszonya 
már megszűnt.
82/F.  § (1) Ha a  felülvizsgálat eredménye szerint a  82/B.  § (4)  bekezdése alapján rendvédelmi egészségkárosodási 
keresetkiegészítésre jogosult komplex minősítése a  82/C.  § (1)  bekezdésében meghatározott értékre változott 
vagy az alá csökkent, az országos parancsnok előterjesztésére a miniszter felmentést adhat a továbbfoglalkoztatási 
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kötelezettség alól. Az  országos parancsnok az  érintett kérelmére vagy – a  rendvédelmi egészségkárosodási 
keresetkiegészítésre jogosult beleegyezésével – hivatalból tehet előterjesztést a  miniszternél, a  mentesítésre 
egyebekben a  82/C.  § (2)–(6)  bekezdését megfelelően alkalmazni kell. Mentesítés esetében a  foglalkoztatási 
jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése és a  rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés 
helyett rendvédelmi egészségkárosodási járadék megállapítása érdekében intézkedni kell.
(2) Ha a felülvizsgálat eredménye szerint a rendvédelmi egészségkárosodási járadékra jogosult komplex minősítése 
a  82/C.  § (1)  bekezdésében meghatározott érték fölé emelkedett, a  rendvédelmi szerv köteles a  jogosult 
továbbfoglalkoztatása érdekében a  82/B.  § (1)  bekezdésében foglalt eljárást lefolytatni és továbbfoglalkoztatása 
esetén a  rendvédelmi egészségkárosodási járadék helyett részére rendvédelmi egészségkárosodási 
keresetkiegészítést megállapítani.
82/G.  § (1) Az  egészségkárosodási ellátás számítási alapja a  82/A.  § (2)  bekezdése szerinti esetben a  hivatásos 
állomány tagját az  egészségi alkalmatlanság megállapítását közvetlenül megelőző egy hónapra a  szolgálati 
beosztása alapján megillető távolléti díj 100%-ának megfelelő összegnek a  részére megállapított baleseti ellátás, 
rehabilitációs ellátás és rokkantsági ellátás együttes összegével csökkentett összege.
(2) Az egészségkárosodási ellátás számítási alapja a 82/A. § (3) bekezdése szerinti esetben a hivatásos állomány volt 
tagját az egészségi alkalmatlanság megállapítását közvetlenül megelőző egy hónapra a szolgálati beosztása alapján 
megillető távolléti díj összege
a) tíz év vagy azt meghaladó, de tizenöt évet el nem érő szolgálati viszonyban töltött idő esetén 65%-ának,
b) tizenöt év vagy azt meghaladó, de húsz évet el nem érő szolgálati viszonyban töltött idő esetén 70%-ának,
c) húsz év vagy azt meghaladó, de huszonöt évet el nem érő szolgálati viszonyban töltött idő esetén 75%-ának,
d) huszonöt évet elérő vagy azt meghaladó szolgálati viszonyban töltött idő esetén 80%-ának
a részére megállapított baleseti ellátás, rehabilitációs ellátás és rokkantsági ellátás együttes összegével csökkentett 
összege.
(3) Az egészségkárosodási ellátás mértékének megállapításához a tényleges szolgálati időt kell figyelembe venni.
(4) A  rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés mértéke az  (1) vagy (2)  bekezdésben meghatározott 
összeg és az  új foglalkoztatási jogviszony létrejöttét vagy a  másik szolgálati beosztásba helyezést, áthelyezést 
követő, nem rendszeres pótlékok nélkül számított mindenkori illetmény vagy munkabér különbözete. Ha az  új 
illetmény vagy munkabér összege változik, a  rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés mértékét 
módosítani kell. Nem változik a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés mértéke, ha az új foglalkoztatási 
jogviszony létrejöttét vagy a  másik szolgálati beosztásba helyezést, áthelyezést követően az  egészségügyi 
szabadság szabályai szerint vagy keresőképtelenség miatt az  illetmény vagy munkabér összege helyett a  jogosult 
részére távolléti díj vagy táppénz kerül folyósításra.
(5) A rendvédelmi egészségkárosodási járadék mértéke az (1) és (2) bekezdésben meghatározott összeggel egyezik 
meg.
(6) Az  egészségkárosodási ellátást – a  82/H.  § (1) és (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – annak a  rendvédelmi 
szervnek a  központi szerve folyósítja, amely rendvédelmi szerv országos parancsnoka a  rendvédelmi 
egészségkárosodási keresetkiegészítésre vagy rendvédelmi egészségkárosodási járadékra jogosultságot 
megállapította.
82/H.  § (1) Ha a  rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosultság fennállta alatt a  jogosult 
valamely más, e  törvény hatálya alá tartozó rendvédelmi szervnél létesít foglalkoztatási jogviszonyt, akkor 
a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés mértékére a 82/G. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezéseket 
kell alkalmazni. Ebben az  esetben az  új foglalkoztatási jogviszony létrejöttét követően a  rendvédelmi 
egészségkárosodási keresetkiegészítést az őt foglalkoztató rendvédelmi szerv folyósítja tovább. Az új foglalkoztató 
rendvédelmi szervnek az egészségkárosodási ellátással kapcsolatos adatokat és az  iratok másolatát a rendvédelmi 
szerv átadja.
(2) Ha a  rendvédelmi egészségkárosodási járadékra jogosultság fennállta alatt a  jogosult valamely más, e  törvény 
hatálya alá tartozó rendvédelmi szervnél foglalkoztatási jogviszonyt létesít, akkor rendvédelmi egészségkárosodási 
járadék helyett részére az  országos parancsnok rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítést állapít 
meg, amelynek mértékére a  82/G.  § (4)  bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. Ebben az  esetben 
a  foglalkoztatási jogviszony létrejöttét követően a  rendvédelmi egészségkárosodási járadékot a  foglalkoztató 
rendvédelmi szerv folyósítja tovább. A  foglalkoztató rendvédelmi szervnek az  egészségkárosodási ellátással 
kapcsolatos adatokat és az iratok másolatát a rendvédelmi szerv átadja.
(3) Ha a  továbbfoglalkoztatásra a  belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnél vagy 
a  terrorizmust elhárító szervnél kerül sor, az  (1) és (2)  bekezdésben foglaltaktól eltérően az  egészségkárosodási 
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ellátással kapcsolatos döntések meghozatalára továbbra is az  országos parancsnok jogosult, azzal, hogy 
a  rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítést a  82/D.  § (4)  bekezdésében foglaltaktól eltérően a  belső 
bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv vagy a terrorizmust elhárító szerv folyósítja.
(4) Az  egészségkárosodási ellátás 82/G.  § (1)–(5)  bekezdése szerinti mértékét módosítani kell, ha a  jogosultat 
megillető baleseti ellátás, rehabilitációs ellátás vagy rokkantsági ellátás mértéke változik.
(5) Ha a rendvédelmi illetményalap emelésére kerül sor, az egészségkárosodási ellátás mértékét is emelni kell. Ebben 
az  esetben a  rendvédelmi illetményalap emelkedésének százalékos mértékével az  (1), illetve (2)  bekezdés szerinti 
távolléti díjat is meg kell emelni és az e § szerinti számításokat ismételten elvégezni.
(6) Ha a  rendvédelmi szervnél a  82/B.  § (4)  bekezdése szerint továbbfoglalkoztatott, rendvédelmi 
egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosultnak a  rendvédelmi szervvel fennálló foglalkoztatási jogviszonya 
a  rendvédelmi szerv érdekkörében felmerült okból vagy a  rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre 
jogosult egészségi állapotára tekintettel megszűnik, részére a  továbbiakban rendvédelmi egészségkárosodási 
keresetkiegészítés helyett rendvédelmi egészségkárosodási járadék folyósítandó, amelynek mértékét a 82/G. §-ban 
foglaltak alkalmazásával kell megállapítani. Ha a foglalkoztatási jogviszony a foglalkoztatott érdekkörében felmerült 
okból szűnik meg, a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosultsága megszűnik és rendvédelmi 
egészségkárosodási járadékra sem válik jogosulttá.
(7) Az egészségkárosodási ellátás fedezetét a mindenkori központi költségvetés biztosítja.
82/I.  § (1) Az  egészségkárosodási ellátásban részesülő személy tizenöt napon belül köteles bejelenteni 
a  rendvédelmi szervnek minden olyan tényt, adatot, körülményt, amely az  egészségkárosodási ellátásra 
jogosultságát vagy annak folyósítását érinti. Az  egészségkárosodási ellátásban részesülő személy közeli 
hozzátartozója a  jogosult halálának tényét és annak időpontját tizenöt napon belül köteles bejelenteni 
a rendvédelmi szervnek.
(2) Az  országos parancsnok az  egészségkárosodási ellátás összegének módosításáról, valamint a  jogalap nélkül 
felvett egészségkárosodási ellátás visszafizettetéséről hivatalból dönt.
(3) A jogalap nélkül kifizetett egészségkárosodási ellátás hatvan napon belül az előlegnyújtásból eredő követelésre 
vonatkozó szabályok szerint visszakövetelhető a  hivatásos állomány tagjától, volt tagjától. Az  általános elévülési 
időn belül visszakövetelhető a  jogalap nélkül felvett egészségkárosodási ellátás, ha annak alaptalanságáról 
a hivatásos állomány tagja, volt tagja tudott vagy tudnia kellett volna.
(4) Az  (1)  bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az  általános elévülési időn 
belül a közeli hozzátartozótól visszakövetelhető a jogalap nélkül felvett rendvédelmi egészségkárosodási ellátás.
82/J. § (1) Megszűnik az egészségkárosodási ellátásra való jogosultság
a) az egészségkárosodási ellátásra jogosult halálával,
b) ha az egészségkárosodási ellátásra jogosult saját jogú nyugellátásra válik jogosulttá,
c) ha az egészségkárosodási ellátásra jogosult lemond az egészségkárosodási ellátásról,
d) ha a  rendvédelmi szerv által továbbfoglalkoztatott jogosult érdekkörében felmerült okból a  foglalkoztatási 
jogviszonya megszűnik, a 82/H. § (1) bekezdése szerinti esetet kivéve,
e) ha egészségjavulás eredményeként a  jogosult egészségi állapota lehetővé teszi a  szolgálati viszony ismételt 
létesítését és az érintett a részére felajánlott, képzettségének és végzettségének megfelelő szolgálati beosztást nem 
fogadja el,
f ) ha a  rehabilitációs hatóság szakvéleménye szerint az  egészségkárosodási ellátásra jogosult egészségi állapota 
eléri a 100%-ot, a 82/A. § (3) bekezdése szerinti esetben meghaladja a 80%-ot,
g) ha az egészségkárosodási ellátásra jogosult neki felróható okból nem működik közre a felülvizsgálatban,
h) ha a  határozott időtartamra megállapított egészségkárosodási ellátásra való jogosultság nem kerül 
meghosszabbításra,
i) ha a hivatásos állomány volt tagja másik, a 82/B. § (4) bekezdésébe vagy 82/H. § (1) vagy (2) bekezdésébe nem 
tartozó foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít,
j) ha a  rendvédelmi egészségkárosodási járadékra jogosulttal szemben a  jogosultság időtartama alatt szándékos 
bűncselekmény elkövetése miatt a  bíróság jogerősen szabadságvesztést vagy elzárást szabott ki, vagy 
kényszergyógykezelését rendelte el.
(2) A  rendvédelmi egészségkárosodási járadékra jogosultság akkor is megszűnik, ha a  rendvédelmi szervnél 
történő továbbfoglalkoztatásra tekintettel a  jogosult részére rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítést 
állapítanak meg. A  rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosultság akkor is megszűnik, ha 
a továbbfoglalkoztatási kötelezettség alól történő miniszteri mentesítésre tekintettel a jogosult részére rendvédelmi 
egészségkárosodási járadékot állapítanak meg.
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(3) Az  egészségkárosodási ellátásra jogosult az  egészségkárosodási ellátásra való jogosultságáról annak 
kezdőnapját követően írásban lemondhat. Lemondás esetén sem rendvédelmi egészségkárosodási 
keresetkiegészítés, sem rendvédelmi egészségkárosodási járadék újbóli megállapítása nem kérhető.
(4) Az  (1)  bekezdés d)  pontjában foglaltaktól eltérően nem szűnik meg az  egészségkárosodási ellátásra való 
jogosultság, ha az  érintett ismételten szolgálati viszonyt létesít, azonban a  megállapított illetménye kevesebb 
a 82/H. § (5) bekezdésére tekintettel a rendvédelmi illetményalap emelkedésének százalékos mértékével megemelt, 
82/G.  § (1), illetve (2)  bekezdése szerinti távolléti díjnál. Ebben az  esetben a  rendvédelmi egészségkárosodási 
járadékra való jogosultság a  82/G.  §-ban foglalt számítási szabályok alkalmazásával megállapított mértékben 
továbbra is fennáll.
(5) Az  (1)  bekezdés i)  pontjában foglaltaktól eltérően nem szűnik meg az  egészségkárosodási ellátásra való 
jogosultsága annak a  rendvédelmi egészségkárosodási járadékra jogosultnak, aki a  közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 1.  §-ában vagy 2.  §-ában, vagy az  állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény 
1. §-ában felsorolt szervnél létesít foglalkoztatási jogviszonyt. Ebben az esetben a rendvédelmi egészségkárosodási 
járadék helyett részére a  82/G.  § (4)  bekezdésében meghatározott mértékű rendvédelmi egészségkárosodási 
keresetkiegészítést kell megállapítani. A  rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítést a  rendvédelmi szerv 
folyósítja ezt követően is. Az  egészségkárosodási ellátás mértékének megállapításához szükséges, az  érintett 
illetményére vagy munkabérére vonatkozó adatokról az  országos parancsnokot kérelmére a  foglalkoztató szerv 
vezetője tájékoztatja. Az  illetmény vagy munkabér mértékének megváltozásáról az  egészségkárosodási ellátásra 
jogosult köteles tájékoztatni az országos parancsnokot.
82/K. § (1) A rendvédelmi szerv központi szerve az egészségkárosodási ellátással kapcsolatos jogosultság elbírálása, 
valamint az  egészségkárosodási ellátással kapcsolatos feladatok ellátása érdekében kezeli az  egészségkárosodási 
ellátás megállapításához és folyósításához szükséges adatokat,
a) a jogosultság megállapítása esetén az  egészségkárosodási ellátásra jogosultság megszűnését követő ötödik év 
december 31-ig,
b) ha a  jogosultság megállapítására nem kerül sor, az  erről hozott döntés elleni, a  270.  § (1)  bekezdése szerinti 
keresetindításra nyitva álló határidő leteltét követő harminc napig, keresetindítás esetén a  bíróság döntésének 
jogerőre emelkedéséig.
(2) Az  (1)  bekezdésben foglalt időtartam lejártakor az  iratokat a  273.  § (3)  bekezdése szerint kezelt személyi 
anyaggyűjtőben kell elhelyezni és az ott meghatározott időtartamig kezelni.
(3) Az állományilletékes parancsnok jogosult az egészségkárosodási ellátás megállapításához szükséges adatoknak 
a központi szervhez történő továbbítására.
(4) Az  egészségkárosodási ellátás megállapításakor, valamint megszűnésekor a  rendvédelmi szerv köteles ennek 
tényéről a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait folyósító szervet, valamint a baleseti ellátást folyósító 
szerveket tizenöt napon belül tájékoztatni.”

12. §  A Hszt. 86. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonyát – az (5) és (6) bekezdésben foglalt korlátozás figyelembevételével – 
felmentéssel meg kell szüntetni, ha]
„a) minősítése, pszichikai, fizikai vagy – a 82/A. §-ban foglalt személyi kör kivételével – egészségi állapota alapján
aa) a hivatásos szolgálatra alkalmatlanná vált, vagy
ab) szolgálati beosztásának ellátására alkalmatlanná vált
és részére a rendvédelmi szervnél megfelelő szolgálati beosztás, munkakör nem biztosítható,”

13. §  A Hszt. 121. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A hivatásos állomány tagja a magasabb rendfokozatba és az ahhoz rendelt fizetési fokozatba az (1) bekezdésben 
meghatározott feltételeken felül akkor léptethető elő, ha a  magasabb rendfokozathoz előírt rendfokozati vizsgát 
teljesítette vagy a  rendfokozati vizsga teljesítésének kötelezettsége alól mentesült. A  rendfokozati vizsga alóli 
mentességi okokat a miniszter rendeletben – a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állománya esetében 
közjogi szervezetszabályozó eszközben – állapítja meg, a  hivatásos állomány tagjának rendvédelmi szakmai 
képesítésére, szolgálati tapasztalatára, valamint korábbi szakmai életútjára figyelemmel.”

14. §  A Hszt. 136. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  hivatásos állomány tagja részére, ha teljesített szolgálata a  hat órát meghaladja, munkaközi szünetet 
kell biztosítani. A  munkaközi szünetet a  napi szolgálatteljesítési időn belül kell kiadni. A  hat órát meghaladó 
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szolgálatteljesítési idő esetén harminc perc, a  tizenkét órát elérő szolgálatteljesítési idő esetén negyvenöt perc, 
a huszonnégy órát elérő szolgálat teljesítése esetén hatvan perc munkaközi szünetet kell biztosítani.”

15. §  A Hszt. 75. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„75. Készenlét és kiemelt készenlét
141.  § (1) A  szolgálati elöljáró a  hivatásos állomány tagját kötelezheti arra, hogy a  szolgálatteljesítési időn kívül 
szolgálati érdekből, szolgálatképes állapotban olyan elérhető – szolgálati helyen kívüli – helyen tartózkodjon, 
ahonnan szolgálati feladatra bármikor igénybe vehető.
(2) Ha a  szolgálati érdek vagy rendkívüli eset szükségessé teszi, a  hivatásos állomány tagja kötelezhető arra, 
hogy az  elrendelő által meghatározott, a  szolgálatteljesítési hely közigazgatási határán kívül eső helyen álljon 
készenlétben (a továbbiakban: kiemelt készenlét). A kiemelt készenlétet az állományilletékes parancsnoknak írásban 
kell elrendelnie. A szolgálati feladatok elvégzésének tényleges végrehajtási helye nem határozható meg a kiemelt 
készenlét rendelkezésre állási helyeként.
(3) Az  (1) és a  (2)  bekezdés szerinti készenlét időtartama havonként – többhavi szolgálatteljesítési időkeret 
alkalmazása esetén havonkénti átlagban – a kettőszázhatvan órát nem haladhatja meg.”

16. §  A Hszt. 161. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hivatásos állomány tagja a  szolgálatteljesítési helyétől, idejétől és körülményeitől függően, a  miniszteri rendeletben 
meghatározott feltételekkel a következő pótlékra jogosult:)
„d) a készenléti pótlék teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,25%-a, kiemelt készenlét esetén 1%-a.”

17. §  A Hszt. 175. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A természetbeni ellátás és a hivatásos állomány egyéb, ruházati ellátással kapcsolatos vásárlásának biztosítása 
érdekében a  rendvédelmi szerv és a  ruházatot biztosító szerv jogosult a  hivatásos állomány tagjának az  ellátás, 
vásárlás szempontjából szükséges adatait kezelni. A ruházati ellátással kapcsolatos adatokat a rendvédelmi szerv és 
a ruházatot biztosító szerv a szolgálati viszony megszűnését követő öt évig kezeli.”

18. §  A Hszt. 176. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  hivatásos állomány tagja természetbeni juttatásként – választása szerint – a  személyi jövedelemadóról 
szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározott juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott 
mértékig és feltételekkel jogosult. A  juttatás éves összege biztosít fedezetet az  egyes juttatásokhoz kapcsolódó, 
a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.”

19. § (1) A Hszt. a következő 225/A. §-sal egészül ki:
„225/A. § (1) A Becsületbíróság az egészségkárosodási ellátásra való jogosultság megállapítására irányuló eljárásban 
a hivatásos állomány tagja közrehatásának kérdésében az országos parancsnok kezdeményezésére jár el.
(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárás során a Becsületbíróságban negyedik és ötödik tagként közreműködik a hivatásos 
szolgálatra alkalmatlanságot megállapító bizottság munkájában részt vevő orvos, valamint a  rendvédelmi szerv 
személyi állományának egy, humánigazgatási feladatokat ellátó tagja. A  Becsületbíróság a  226.  § (1)  bekezdése 
szerint jár el, és írásban dönt a  közrehatás fennállásának kérdésében. A  döntést az  országos parancsnoknak 
megküldi, amely döntés köti az  országos parancsnokot. A  Becsületbíróság döntése ellen önálló jogorvoslatnak 
helye nincs, a  Becsületbíróság döntését az  egészségkárosodási ellátásra jogosultság tárgyában hozott országos 
parancsnoki döntéssel szemben benyújtott szolgálati panaszban kifogásolhatja az érintett.
(3) A  Becsületbíróság a  közrehatás kérdésének vizsgálatára irányuló eljárásban jogosult megismerni a  hivatásos 
állomány tagjának egészségi állapotára vonatkozó adatokat és megtekinteni az azokat tartalmazó iratokat.”

 (2) A Hszt. 227. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az Országgyűlési Őrség és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok a névjegyzéket
a) a tiszthelyettesi és a zászlósi, valamint
b) a tiszti, főtiszti és tábornoki
rendfokozati állománycsoportok vonatkozásában összevontan is vezetheti. Ebben az  esetben a  (4)  bekezdésben 
foglaltaktól eltérően lehetőség szerint az  eljárás alá vonttal legalább azonos rendfokozati állománycsoportba 
tartozó személyt kell a  névjegyzékről a  Becsületbíróság tagjának kijelölni, ennek hiányában más, a  névjegyzéken 
szereplő személy is kijelölhető.”
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20. §  A Hszt. 245. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  egészségi alkalmatlanság kialakulásával összefüggésben a  rendvédelmi szerv kártérítési felelősségének 
megállapítása esetén a  hivatásos állomány tagját, volt tagját megillető elmaradt jövedelem mértékének 
megállapításakor az egészségkárosodási ellátást is figyelembe kell venni.”

21. §  A Hszt. 259. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendvédelmi szerv szociális gondoskodásának körébe tartozik)
„b) a  korábban a  rendvédelmi szerv hivatásos állományába tartozott szolgálati nyugdíjas és egészségkárosodási 
ellátásra jogosult, valamint közeli hozzátartozóik,”

22. §  A Hszt. 289. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A tisztjelölt vonatkozásában a 192. § nem alkalmazandó, a fegyelmi jogkör gyakorlójának személyét miniszteri 
rendelet határozza meg. A fegyelmi jogkör gyakorlásába a Rendvédelmi Tagozat, valamint a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem bevonható.”

23. §  A Hszt. 341. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Felhatalmazást kap a  miniszter az  általa irányított rendvédelmi szerv tekintetében – az  Országgyűlési Őrség 
vonatkozásában az  Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével a  rendészetért felelős miniszter –, hogy 
az  egészségkárosodási ellátás megállapításával kapcsolatos részletes eljárási szabályokat, az  egészségkárosodási 
ellátás számításának és folyósításának szabályait, továbbá az egészségkárosodási ellátásra jogosultakkal betölthető 
szolgálati beosztások és nem hivatásos munkakörök meghatározásának rendjét rendeletben állapítsa meg.”

24. §  A Hszt. 352. §-a a következő g) és h) ponttal egészül ki:
(A 351. §, a 353. § és a 353/A. § alkalmazásában:)
„g) 2017-es illetménykülönbözet: a  korábbi rendszeres díjazás és a  2017-es rendszeres díjazás közötti emelkedés 
százalékos mértékben kifejezve,
h) 2017-es rendszeres díjazás: a c) pont 1–4. alpontjában felsorolt illetményelemeknek a hivatásos állomány tagjának 
besorolása alapján a XIII. Fejezet szerint, 2017. január 1. napján számított együttes összege.”

25. §  A Hszt. a következő 353/B. §-sal egészül ki:
„353/B. § (1) 2017. január 1-je és december 31-e között a hivatásos állomány tagjának illetményére a XIII. Fejezetet 
az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az állományilletékes parancsnok munkáltatói intézkedésében megállapítja azt az illetményt – az alapilletmény és 
az azon kívüli egyéb illetményelemek szerinti bontásban –, amelyre a hivatásos állomány tagja 2017. január 1-jétől 
jogosult. A hivatásos állomány tagja részére – amennyiben szolgálati viszonya nem módosul – 2017. január 1-je és 
2017. december 31-e között a 2017. január 1. napjával megállapított alapilletményt kell folyósítani.
(3) 2017. január 1-jén a hivatásos állomány tagja részére a (4)–(6) bekezdésben meghatározott szabályok szerint kell 
az  illetményt megállapítani úgy, hogy a megállapított illetmény és a korábbi rendszeres díjazás közötti emelkedés 
mértéke nem haladhatja meg a 40%-ot.
(4) A  hivatásos állomány azon tagja részére, akinek a  2017-es rendszeres díjazása nem éri el a  részére a  351.  § 
(3)  bekezdése alapján megállapított illetményt, az  továbbra is a  351.  § (3)  bekezdése alapján megállapított 
illetményre jogosult. Az  így megállapított illetmény és a  2017-es rendszeres díjazás összege közötti különbözetet 
korrekciós díjként kell folyósítani.
(5) A hivatásos állomány azon tagja részére, akinek a 2017-es rendszeres díjazásának összege eléri vagy meghaladja 
a  részére a  351.  § (3)  bekezdése alapján megállapított illetményt, de a  2017-es illetménykülönbözet nem haladja 
meg a 40%-ot, a 2017-es rendszeres díjazás szerinti illetményt kell folyósítani.
(6) A  hivatásos állomány azon tagja részére, akinek az  esetében a  2017-es illetménykülönbözet meghaladja 
a  40%-ot, a  154.  § (2)  bekezdése szerinti alapilletmény helyett olyan mértékű alapilletményt kell folyósítani, ami 
a korábbi rendszeres díjazáshoz 40%-os mértékű emelkedést eredményez.
(7) Az e törvény szerinti, alapilletményen kívüli más illetményelemekre a hivatásos állomány tagja e törvény szerinti 
mértékben jogosult.
(8) A (4) bekezdés szerinti korrekciós díjat a hivatásos állomány azon tagjának lehet csak megállapítani, aki a 353. § 
(6) bekezdése alapján 2015. július 1. és 2015. december 31. között kompenzációs díjra volt jogosult, és a korrekciós 
díj mértéke nem haladhatja meg a korábbi kompenzációs díj mértékét.”
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26. §  A Hszt. a következő 353/C. §-sal egészül ki:
„353/C.  § (1) A  hivatásos állomány azon tagjának, aki 2015. június 30-án olyan szolgálati beosztást töltött be, 
amelyben az 1996. évi XLIII. törvény 254. § (2) bekezdés b) pont 5. alpontja szerinti tűzszerészpótlék megállapítására 
jogosító tevékenység a szolgálati feladatok közé tartozott – amennyiben továbbra is olyan szolgálati beosztást tölt 
be, amelyben ilyen szolgálati feladatokat lát el –, a 2017. évre a 353/B. § alapján megállapított illetményt úgy kell 
kiszámítani, hogy a korábbi rendszeres díjazás összegében a 352. § b) pontjában felsoroltakon túl a 2015. első hat 
hónapjában teljesített tűzszerészpótlékra jogosító tevékenység alapján részére megállapított tűzszerészpótlék egy 
hónapra kiszámított átlagát is figyelembe kell venni.
(2) A 353/B. §-t úgy kell alkalmazni, hogy
a) a korábbi rendszeres díjazásnak,
b) a 351. § (3) bekezdése szerinti illetménynek – 353. §-ban szereplő számítások ismételt elvégzésével –, és
c) a 2017-es illetménykülönbözetnek
az (1)  bekezdésben meghatározott előírás szerint korrigált mértéke alapján kell a  2017. évre szóló illetményt 
megállapítani.
(3) Az e §-ban foglalt rendelkezés nem érinti a 2017. január 1-jét megelőzően megállapított és folyósított illetmény 
mértékét, a  hivatásos állomány tagjának illetménye azonban ezen rendelkezések alkalmazásával nem csökkenhet 
a 2016. december 31-én érvényes illetmény alá.”

27. §  A Hszt. a következő 365. §-sal egészül ki:
„365. § (1) Egészségkárosodási ellátásra jogosultság megállapításának a 2017. január 1-jét követően megállapított 
egészségi alkalmatlanság esetén van helye.
(2) Ha az  egészségkárosodási ellátásra jogosultság megállapításakor a  jogosult a  353–355.  § szerinti átmeneti 
rendelkezések alapján még nem az  e  törvény XIII. Fejezete szerinti illetményre jogosult, a  2019. január 
1-ig bekövetkező általános illetményfejlesztés során a  82/G.  § (1) vagy (2)  bekezdése szerinti számítási 
alapot az  illetményfejlesztés szabályainak megfelelő alkalmazásával ismételten meg kell állapítani és 
az  egészségkárosodási ellátás mértékét ennek megfelelően emelni kell, mindaddig, amíg az  illetményfejlesztés 
szabályai szerint az  egészségkárosodási ellátás megállapítását megelőző illetménye el nem éri az  e  törvény  
XIII. Fejezete szerinti mértéket.”

28. §  A Hszt.
a) 30.  §-ában a „vagy – a  bankkártya kivételével – készpénzt helyettesítő eszközt” szövegrész helyébe a „vagy 

– a bankkártya kivételével – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti készpénz-
helyettesítő fizetési eszközt”,

b) 36.  § (2)  bekezdésében a „megelőző tíz évig” szövegrész helyébe a „megelőző tíz évig, egészségkárosodási 
ellátásra jogosult esetében a hivatásos szolgálat felső korhatáráig”,

c) 82. § (1) bekezdés d) pontjában a „nevezték ki.” szövegrész helyébe a „nevezték ki, vagy”,
d) 125.  § (3)  bekezdésében a „rendfokozati vizsgát utólag” szövegrész helyébe a „rendfokozati vizsgát – ha 

a rendfokozati vizsga teljesítésének kötelezettsége alól nem mentesült – utólag”,
e) 267.  § (3)  bekezdésében a  „munkáltatói intézkedéssel szemben” szövegrész helyébe a  „munkáltatói 

intézkedéssel, továbbá az  országos parancsnoknak az  egészségkárosodási ellátásra jogosultsággal 
kapcsolatosan meghozott döntésével szemben”,

f ) 341. § (1) bekezdés 5. pontjában a „készpénzt helyettesítő eszköz” szövegész helyébe az „a hitelintézetekről és 
a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti készpénz-helyettesítő fizetési eszköz”,

g) 341.  § (1)  bekezdés 18.  pont a)  alpontjában a  „részletes szabályokat” szövegrész helyébe a  „részletes 
szabályokat, valamint a rendfokozati vizsga teljesítésének kötelezettsége alóli mentességek eseteit”,

h) 352. § nyitó szövegrészében az „ , a 353. § és a 353/A. §” szövegrész helyébe az „és a 353–353/C. §”,
i) 355. § (2) bekezdésében a „35%-kal” szövegrész helyébe a „40%-kal”
szöveg lép.

29. §  Hatályát veszti a Hszt.
a) 82. § (1) bekezdés c) pontjában a „vagy”,
b) 340. § 7. pontjában az „a diplomáciai és”
szövegrész.
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3. Kapcsolódó törvények módosítása

30. §  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a következő 77/A. §-sal egészül ki:
„77/A. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti célfeladat végrehajtásában a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló törvényben és végrehajtására kiadott rendeletben foglalt feltételekkel és korlátozásokkal a  közalkalmazott 
is részt vehet és a  kormánytisztviselőkkel azonos feltételek szerint a  célfeladat eredményes végrehajtásáért 
céljuttatásra jogosult.”

31. § (1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 22. § (2) bekezdés f ) és 
g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset meghatározásánál)
„f ) a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés, a rendvédelmi egészségkárosodási járadék, a honvédelmi 
egészségkárosodási keresetkiegészítés vagy a honvédelmi egészségkárosodási járadék összegét,
g) a rehabilitációs járadék összegét, valamint”
(– a kifizetésük, folyósításuk időpontjától függetlenül – csak akkor kell figyelembe venni, ha az az igénylőre kedvezőbb.)

 (2) A Tny. 22. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset meghatározásánál)
„h) az a)–f ) pont szerinti ellátások folyósításának időtartama alatt szerzett, biztosítással járó jogviszonyból származó 
jövedelmet, keresetet”
(– a kifizetésük, folyósításuk időpontjától függetlenül – csak akkor kell figyelembe venni, ha az az igénylőre kedvezőbb.)

 (3) A Tny. 38. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(Szolgálati időként kell továbbá figyelembe venni)
„l) a  rendvédelmi egészségkárosodási járadék vagy a  honvédelmi egészségkárosodási járadék folyósításának 
időtartamát.”

32. §  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény X. Fejezete a következő 81/B. §-sal egészül 
ki:
„81/B.  § (1) Ha a  rendvédelmi egészségkárosodási járadékra vagy rendvédelmi egészségkárosodási 
keresetkiegészítésre jogosult pénzbeli baleseti ellátásra is jogosult, ennek tényéről, továbbá a  baleseti ellátás 
mértékének változásáról, megszűnéséről és megszüntetéséről az ellátást folyósító szerv 15 napon belül tájékoztatja 
a  rendvédelmi egészségkárosodási járadékra vagy rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre 
jogosultságot megállapító rendvédelmi feladatokat ellátó szervet. Az  ellátást folyósító szerv a  rendvédelmi 
feladatokat ellátó szerv erre irányuló tájékoztatása alapján szerez tudomást arról, hogy kinek a részére állapítottak 
meg rendvédelmi egészségkárosodási járadékot vagy rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítést, 
továbbá arról, ha ezen ellátások megszűntek.
(2) Ha a  honvédelmi egészségkárosodási járadékra vagy honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre 
jogosult pénzbeli baleseti ellátásra is jogosult, ennek tényéről, továbbá a baleseti ellátás mértékének változásáról, 
megszűnéséről és megszüntetéséről az  ellátást folyósító szerv 15 napon belül tájékoztatja a  honvédelmi 
egészségkárosodási járadékot vagy honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítést folyósító szervet. 
Az  ellátást folyósító szerv a  honvédelmi egészségkárosodási járadékot vagy honvédelmi egészségkárosodási 
keresetkiegészítést folyósító szerv erre irányuló tájékoztatása alapján szerez tudomást arról, hogy kinek 
a  részére állapítottak meg honvédelmi egészségkárosodási járadékot, vagy honvédelmi egészségkárosodási 
keresetkiegészítést, továbbá arról, ha ezen ellátások megszűntek.”

33. §  A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi  
CXCI. törvény 6. alcíme a következő 21/D. §-sal egészül ki:
„21/D.  § (1) Ha a  rendvédelmi egészségkárosodási járadékra vagy rendvédelmi egészségkárosodási 
keresetkiegészítésre jogosult
a) rehabilitációs ellátásra jogosult vagy jogosulttá válik, ennek tényéről, továbbá a rehabilitációs ellátás mértékének 
változásáról, folyósításának felfüggesztéséről, ismételt megállapításáról, megszűnéséről és megszüntetéséről,
b) rokkantsági ellátásra jogosult vagy jogosulttá válik, ennek tényéről, továbbá a  rokkantsági ellátás mértékének 
változásáról, megszűnéséről és megszüntetéséről
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a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait folyósító szerv hivatalból 15 napon belül tájékoztatja 
a  rendvédelmi egészségkárosodási járadékra vagy rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre 
jogosultságot megállapító rendvédelmi feladatokat ellátó szervet.
(2) Az  ellátást folyósító szerv a  rendvédelmi feladatokat ellátó szerv erre irányuló tájékoztatása alapján szerez 
tudomást arról, hogy kinek a részére állapítottak meg rendvédelmi egészségkárosodási járadékot vagy rendvédelmi 
egészségkárosodási keresetkiegészítést, továbbá arról, ha ezen ellátások megszűntek.
(3) Ha a  honvédelmi egészségkárosodási járadékra vagy honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre 
jogosult az  (1)  bekezdés a) vagy b)  pontjában meghatározott ellátásra jogosult vagy jogosulttá válik, vagy az  ott 
meghatározott körülmények valamelyike bekövetkezik, akkor ezen tényekről a  megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásait folyósító szerv hivatalból 15 napon belül tájékoztatja a  honvédelmi egészségkárosodási 
járadékot vagy honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítést folyósító szervet.
(4) Az  ellátást folyósító szerv a  honvédelmi egészségkárosodási járadékot vagy honvédelmi egészségkárosodási 
keresetkiegészítést megállapító szerv tájékoztatása alapján szerez tudomást arról, hogy kinek a részére állapítottak 
meg honvédelmi egészségkárosodási járadékot vagy honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítést, továbbá 
arról, ha ezen ellátások megszűntek.”

34. §  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(1) A  kormánytisztviselő cafetériajuttatásként – választása szerint – a  személyi jövedelemadóról szóló  
1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és 
feltételekkel a Kormány által meghatározott rendben jogosult. A kormánytisztviselőt megillető cafetériajuttatás éves 
összege nem lehet alacsonyabb az  illetményalap ötszörösénél. A  cafetériajuttatás éves összege biztosít fedezetet 
az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.”

35. § (1) A  honvédségi adatkezelésről, az  egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási 
feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 4. alcíme a következő 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § (1) A honvédelmi egészségkárosodási ellátást megállapító szerv a honvédelmi egészségkárosodási ellátással 
kapcsolatos jogosultság elbírálása, valamint a  honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos feladatok 
ellátása céljából kezeli a honvédelmi egészségkárosodási ellátásban részesülő személy 15. melléklet szerinti adatait.
(2) A  honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos nyilvántartásba betekinthetnek a  honvédelmi 
egészségkárosodási ellátással kapcsolatos döntés előkészítése, meghozatala, végrehajtása, ellenőrzési, felügyeleti 
jogaik gyakorlása és vizsgálatok lefolytatása céljából:
a) a  honvédelemért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter), a  miniszter által vezetett minisztérium állami 
vezetői, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke,
b) a Honvédség központi személyügyi szerve,
c) a miniszter által vezetett minisztérium személyügyi szerve,
d) a honvédségi szervezet saját állománya vonatkozásában a honvédségi szervezet személyügyi szerve,
e) a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzést végző személy,
f ) a Honvédség jogi képviseletét ellátó szervezet,
g) a Honvédségnél az érintett illetmény számfejtését végző szerv.
(3) Az adatkezelés
a) a  jogosultság megállapítása esetén a  honvédelmi egészségkárosodási ellátásra való jogosultság megszűnését 
követő ötödik év december 31-ig,
b) abban az  esetben, ha a  jogosultság megállapítására nem kerül sor, az  erről hozott döntés elleni, a  Hjt. 186.  § 
(1)  bekezdése szerinti keresetindításra nyitva álló határidő leteltét követő harminc napig, keresetindítás esetén 
a bíróság döntésének jogerőre emelkedéséig
tart.
(4) A  honvédelmi egészségkárosodási ellátás megállapításakor, valamint megszűnésekor a  honvédelmi 
egészségkárosodási ellátást megállapító szerv köteles ennek tényéről a megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásait folyósító szervet, valamint a  baleseti ellátást folyósító szerveket és a  nyugdíjigazgatási szerveket tizenöt 
napon belül tájékoztatni.”
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 (2) A Haktv. az 1. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.
 (3) A Haktv. 11. § (1) bekezdés a) pontjában a „honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész 

helyébe a „miniszter” szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

36. §  Ez a törvény 2017. január 1-jén lép hatályba.

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2016. évi CXVII. törvényhez
„15. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez

A honvédelmi egészségkárosodási ellátással összefüggésben kezelhető adatok

a) személyi adatok:
aa) születési vezetéknév és utónév, családi vezetéknév és utónév,
ab) arcképmás, saját kezű aláírás minta,
ac) születési idő, hely,
ad) anyja születési családi utóneve(i) és utóneve(i),
ae) személyi azonosító,
af ) lakóhely, tartózkodási hely, levelezési cím, telefonszám, elektronikus elérhetőség,
ag) adóazonosító jel, társadalombiztosítási azonosító jel,
ah) a személyazonosító okmány száma, érvényességi ideje,

b) szolgálati viszony alatti beosztásokkal, a szolgálati idővel, a távolléti díjjal kapcsolatos adatok,
c) szolgálati kötelmekkel összefüggő balesettel, betegséggel kapcsolatos adatok,
d) az ellátás megállapításával összefüggő egészségügyi adatok,
e) a nyugellátásra és a társadalombiztosítási jogosultságra vonatkozó adatok:

ea) a társadalombiztosítási jogosultságot igazoló adatok,
eb) a társadalombiztosítási ellátások adatai,

f ) az ellátással összefüggő foglalkozási adatok:
fa) foglalkoztató neve, címe, adószáma,
fb) munkabér vagy illetmény,
fc) munkaidő mértéke,

g) az elhalálozás ideje,
h) a visszaköveteléssel érintett közeli hozzátartozók neve és lakcíme,
i) a honvédelmi egészségkárosodási ellátás folyósítási adatai,
j) a  honvédelmi egészségkárosodási ellátása való jogosultságot kizáró vagy megszüntető okokra vonatkozó 

adatok.”
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2016. évi CXVIII. törvény
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról*

1. §  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 31.  §-a 
a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  építésügyi műszaki irányelvek kidolgozásáért felelős bizottság kidolgozza az  épített környezet létrehozása 
és fenntartása érdekében végzett tervezési, építési és üzemeltetési tevékenység területére kiterjedő, jogszabály, 
szabvány által nem szabályozott, azokkal nem ellentétes követelményeket, tevékenységekre vonatkozó 
módszereket tartalmazó építésügyi műszaki irányelveket. Az építésügyi műszaki irányelv alkalmazása önkéntes.
(7) Amennyiben az építésügyi műszaki irányelv által szabályozott területen jogszabály vagy szabvány kerül kiadásra, 
az építésügyi műszaki irányelvet vissza kell vonni.”

2. §  Az Étv. 62. § (2) bekezdése a következő 7. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy)
„7. az  építésügyi műszaki irányelvek kidolgozásáért felelős bizottság létrehozására, összetételére, feladatkörére és 
működésére vonatkozó részletes szabályokat”
(rendelettel állapítsa meg.)

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

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

2016. évi CXIX. törvény
a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról**

1. § (1) A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  amatőr sportoló sporttevékenységéért attól a  sportszervezettől, amellyel az  (1)  bekezdés szerint tagsági, 
szerződéses vagy tanulói jogviszonyban áll, valamint más természetes és jogi személytől díjazásban nem 
részesülhet. Ha a  sportszövetség szabályzata a  sportág jellegére és a  nemzetközi szövetség követelményeire 
tekintettel másként nem rendelkezik, nem minősül ilyen díjazásnak,
a) az  amatőr sportoló felkészüléssel és versenyzéssel összefüggő indokolt és igazolt költségeinek megtérítése, 
az  ezzel kapcsolatos természetbeni juttatás, valamint a  Gerevich Aladár-sportösztöndíjrendszer keretében kapott 
támogatás,
b) a  kiemelkedő sportteljesítményért nyújtott eredményességi elismerés (pénzbeli elismerés, érem, ajándéktárgy 
stb.).”

 (2) Az Stv. 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  tagsági viszony, a  sportszerződés vagy a  tanulói jogviszony létrejöttével az  amatőr sportoló játékjogának 
használatát e  jogviszony fennállásának időtartamára – figyelemmel a  7.  § (1) és (2)  bekezdésében foglaltakra – 
sportszervezetének ingyenesen átengedi.”

  * A törvényt az Országgyűlés a 2016. november 8-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyűlés a 2016. november 8-i ülésnapján fogadta el.
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2. §  Az Stv. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az  amatőr sportoló sportszerződés alapján sportol, e  szerződés fennállásának időtartama alatt csak 
a sportszervezete (jelen § alkalmazásában a továbbiakban: átadó sportszervezet) előzetes írásbeli hozzájárulásával 
igazolhat át ideiglenesen vagy véglegesen másik sportszervezethez (jelen § alkalmazásában a  továbbiakban: 
átvevő sportszervezet). Az  ideiglenes átigazolással (jelen § alkalmazásában a  továbbiakban: kölcsönadás) vagy 
a végleges átigazolással az amatőr sportoló játékjogának használatát az átvevő sportszervezet szerzi meg. Az átadó 
sportszervezet – amennyiben azt a sportszövetség, szabályzatában foglaltak szerint lehetővé teszi – a hozzájárulás 
megadását költségtérítés fizetéséhez kötheti. A költségtérítés az amatőr sportoló kinevelésének ellenértéke, amely 
az adózás szempontjából szolgáltatásnyújtásnak minősül.”

3. §  Az Stv. 14. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Nemzetközi minősítésű sportoló doppingellenes jogerős sportfegyelmi büntetéssel szemben kizárólag 
a CAS-hoz fordulhat.”

4. §  Az Stv. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Sportszervezetek a  sportegyesületek, a  sportvállalkozások, a  sportiskolák, valamint az  utánpótlás-nevelés 
fejlesztését végző alapítványok.”

5. §  Az Stv. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  sportegyesület a  magyar sport hagyományos szervezeti alapegysége, a  versenysport, a  tehetséggondozás, 
az  utánpótlás-nevelés és a  szabadidősport műhelye. Sportegyesület – az  állami sportcélú támogatásokról szóló 
kormányrendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén – közvetlenül is részesíthető állami támogatásban. 
A sportszakmai szempontból kiemelt, utánpótlás-nevelési, illetve felnőtt korosztályok felkészítését több sportágban 
egyaránt végző – az  állami sportcélú támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott feltételeknek 
megfelelő – sportegyesülettel – ideértve az  egyesületi jellegű sportiskolát is – kiemelt sportegyesületként 
(egyesületi jellegű sportiskolaként) a  sportpolitikáért felelős miniszter olimpiai, paralimpiai, siketlimpiai ciklusokra 
szóló megállapodást köthet.”

6. §  Az Stv. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  szakszövetség nyilvántartott tagsággal rendelkező szervezet, amelyet a  sportág versenyrendszerében 
részt vevő sportszervezetek hozhatnak létre. A  sportág versenyrendszerében részt vevő sportszervezetek tagként 
való felvétele a  szakszövetségbe nem tagadható meg, ha azok a  szakszövetség alapszabályát magukra nézve 
kötelezőnek fogadják el.”

7. §  Az Stv. 22. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A szakszövetség ellátja az  alapszabályában, a  sportága nemzetközi szövetségének szabályzataiban, illetve 
a jogszabályokban meghatározott feladatokat. Ennek keretében különösen:)
„i) stratégiai jellegű feladatai körében meghatározza a versenyzők minősítési szintjeit.”

8. § (1) Az Stv. 23. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A sportág rendeltetésszerű működése érdekében – a  külön jogszabályokban előírt más szabályzatok mellett – 
a szakszövetség az alábbi sporttevékenységgel összefüggő szabályzatokat köteles megalkotni:)
„b) igazolási (nyilvántartási) és átigazolási szabályzat, amely tartalmazza a  versenyzők sporttevékenységére és 
érdekvédelmére vonatkozó szakmai előírásokat is,”

 (2) Az Stv. 23. § (1) bekezdése a következő h) és i) ponttal egészül ki:
(A sportág rendeltetésszerű működése érdekében – a  külön jogszabályokban előírt más szabályzatok mellett – 
a szakszövetség az alábbi sporttevékenységgel összefüggő szabályzatokat köteles megalkotni:)
„h) etikai és gyermekvédelmi szabályzat,
i) sportegészségügyi szabályzat, amely tartalmazza különösen a sportsérülések megelőzésére, a sportegészségügyi 
ellátás biztosítására és a sportbiztosításra vonatkozó sportági előírásokat is.”
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9. §  Az Stv. 27. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  szakszövetség jogutód nélküli megszűnése esetén a  hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont 
a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium fizetési számlájára kell befizetni, és azt az utánpótlás-
nevelés központi költségvetési támogatására kell fordítani.”

10. §  Az Stv. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  sportági szövetség a  Civil tv. és a  Polgári Törvénykönyv előírásai alapján – az  e  törvényben meghatározott 
eltérésekkel – működő szövetség, amelynek tagjai kizárólag sportszervezetek lehetnek. Sportági szövetség országos 
jelleggel is működhet. Egy sportágban csak egy országos sportági szövetség működhet.”

11. §  Az Stv. 34. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A sportszövetség a hivatásos, illetve vegyes versenyrendszerre (bajnokságra) vonatkozó szabályzatában:]
„a) előírhatja a  nevezés leadásával egyidejűleg meghatározott összegű óvadék letételét. Az  óvadékot 
a sportszövetségnek kamatozó külön számlán kell kezelnie, és azt a bajnokság befejezésekor a kamatokkal együtt 
a bajnokság befejezésétől számított nyolc napon belül vissza kell fizetnie a sportszervezetnek. Ha a sportszervezet 
a bajnokságot nem fejezi be, az óvadék és a kamat arányos része a sportszövetséget illeti,”

12. §  Az Stv. VI. Fejezete helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„VI. FEJEZET
A SPORT CIVIL IGAZGATÁSI ÉS ÉRDEKKÉPVISELETI RENDSZERE
A Magyar Olimpiai Bizottság
38.  § (1) A  MOB a  Nemzetközi Olimpiai Bizottság (a  továbbiakban: NOB) által kizárólagos nemzeti olimpiai 
bizottságként elismert, az olimpiai mozgalommal kapcsolatos szervezett versenysporttal összefüggő – e törvényben 
meghatározott –, országos közfeladatokat ellátó köztestület, amely a  Civil tv. szerinti nyilvántartásba vétel nélkül 
közhasznú szervezetnek minősül. A MOB-ot a Fővárosi Törvényszék tartja nyilván.
(2) A  MOB működésének részletes szabályait a  NOB alapszabályának és egyéb szabályzatainak (különösen 
az  Olimpiai Chartának), valamint e  törvény és a  külön jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével 
a közgyűlés által elfogadott alapszabály határozza meg.
(3) A MOB feladatai az olimpiai mozgalom területén elsősorban:
a) végrehajtja a  NOB alapszabályában és egyéb szabályzataiban a  nemzeti olimpiai bizottságok részére 
megállapított célkitűzéseket és feladatokat,
b) a  szakszövetségekkel együttműködve elősegíti a  versenyzők olimpiai játékokra való felkészülését, illetve 
részvételét,
c) fejleszti az olimpiai mozgalmat,
d) ápolja az olimpiai eszmét,
e) az olimpiai mozgalom érdekében védi az olimpiai jelképeket, szimbólumokat,
f ) kizárólagos jogokat gyakorol – a NOB előírásaival összhangban – az alábbi területeken:
fa) a sportágak és a sportolók nevezése és sportszakemberek akkreditálása a nyári és téli olimpiai játékokra, a nyári 
és téli ifjúsági olimpiai játékokra, valamint az  európai ifjúsági olimpiai fesztiválra, a  NOB és az  Európai Olimpiai 
Bizottság által elismert sporteseményekre, játékokra, továbbá a nyári és a téli európai ifjúsági olimpiai fesztiválokra,
fb) a  NOB szabályzataiban meghatározott olimpiai tulajdonelemeknek – különösen az  olimpiai szimbólumnak, 
zászlónak, jelmondatnak, lángnak, fáklyának az  „olimpia” és „olimpiai” elnevezésnek –, valamint azok bármely 
nyelvű fordításának bármilyen módon és formában történő megjelenítése, felhasználása, illetve ezek mások 
általi bármilyen módon és formában történő megjelenítésének, felhasználásának engedélyezése, valamint 
az  ezzel kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlása, illetve az  ezekkel való rendelkezés. Az  olimpiai tulajdonelemek 
megjelenítésének tekintendők az olimpiai tulajdonelemekhez hasonló, azokkal összevethető, azokra közvetett, de 
egyértelműen azonosítható formában utaló megjelenítések,
g) jóváhagyja a sportszövetségek éves olimpiai felkészülési programját és nyomon követi annak megvalósítását,
h) elfogadja a sportszövetségek olimpiai felkészülési programjáról készített szakmai beszámolót,
i) ellátja az  olimpiai pályázattal összefüggésben, a  NOB alapszabályában és egyéb szabályzataiban a  nemzeti 
olimpiai bizottságok részére megállapított feladatokat.
(4) A MOB feladatai az utánpótlás-nevelés területén elsősorban:
a) szakmai javaslatot tesz a magyar sport utánpótlás-nevelési koncepciójára, valamint az utánpótlás-nevelés szakmai 
programjaira,
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b) sportszakmai javaslatot tesz a  tehetséggondozó, élutánpótlás-nevelő programokra és a sportiskolai programra, 
egyeztet a programokban szereplő országos sportági szakszövetségekkel és sportiskolákkal.
39. § A MOB stratégiai jellegű feladatai elsősorban:
a) javaslatot tesz az  olimpiai mozgalommal kapcsolatos szervezett versenysport stratégiai fejlesztési céljaira és 
irányaira, és ezek meghatározásában együttműködik a sportpolitikáért felelős miniszterrel,
b) figyelemmel kíséri a sportszövetségek által elkészített sportági stratégiai fejlesztési koncepciók megvalósítását,
c) együttműködik a  sportpolitikáért felelős miniszterrel és a  további sportköztestületekkel a  sport stratégiai 
fejlesztési céljainak meghatározásában és megvalósításában,
d) az olimpiai mozgalom eszményének jegyében segíti az ifjúság testi, erkölcsi és kulturális nevelését, felvilágosító 
kampánnyal és más eszközökkel támogatja a  tisztességes játék (fair play) szellemében való versenyzést, fellép 
a  sportmozgalomra ható káros jelenségek (különösen a  tiltott teljesítményfokozás, valamint a  verseny, mérkőzés 
eredményének tiltott eszközökkel, módszerekkel történő befolyásolása és a fogadási csalás) ellen,
e) javaslatot tesz a  sportpolitikáért felelős miniszter részére a  sportolóvá válás gondozásának módszertanára 
a kiválasztástól a nemzetközi szintű teljesítményig,
f ) javaslatot tesz a  sportpolitikáért felelős miniszternek a  támogatási rendszerek minőségbiztosítási rendszerére 
(benchmark-rendszer) és követelményeire,
g) négyéves ciklusokban megtervezi az olimpiai felkészülés rendszerét és szakmai javaslatot tesz a sportpolitikáért 
felelős miniszter részére a sport világesemények támogatására,
h) együttműködik a  sportpolitikáért felelős miniszterrel a  sportszakemberek képzési, továbbképzési, valamint 
foglalkoztatási céljait szolgáló programok meghatározásában, segíti a  sportszövetségek kötelező sportszakember-
továbbképzési feladataik ellátását,
i) együttműködik a  sportpolitikáért felelős miniszterrel a  sporttudomány fejlesztésével összefüggő szakmai 
feladatok ellátásában,
j) közreműködik a  korszerű edzésmódszerek kidolgozásában, alkalmazásában, és segíti a  hatékony módszerek és 
eljárások széleskörű terjesztését,
k) a  doppingellenes tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint közreműködik 
a doppingellenes tevékenységgel összefüggő sportszakmai feladatok ellátásában.
40. § A MOB sportigazgatási feladatai elsősorban:
a) javaslatot tesz a  sportpolitikáért felelős miniszter részére az  olimpiai mozgalommal kapcsolatos szervezett 
versenysporttal összefüggő kormányzati intézkedések, szabályozási koncepciók megtételére, véleményezi 
az olimpiai mozgalommal kapcsolatos szervezett versenysporttal összefüggő jogszabálytervezeteket,
b) biztosítja a Sport Állandó Választottbíróság működési feltételeit.
41.  § A  MOB feladatai a  sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetéből 
származó, az  olimpiai mozgalommal kapcsolatos szervezett versenysporttal összefüggő állami sportcélú 
támogatások tervezésével, elosztásával, felhasználásával, elszámolásával és ellenőrzésével kapcsolatos 
–  az  e  törvényben és az  állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló kormányrendeletben 
meghatározottak szerint – a következők:
a) az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott, a sportpolitikáért felelős miniszter által a MOB részére 
megadott határidőben a  központi költségvetési támogatások elosztásának irányaira és arányaira vonatkozó 
javaslatot küld a  sportpolitikáért felelős miniszter részére a  39.  § b)  pontja szerinti sportági stratégiai fejlesztési 
koncepciók figyelembevételével,
b) javaslatot tesz az  olimpiai mozgalommal kapcsolatos szervezett versenysporttal összefüggő állami sportcélú 
támogatások felosztási elveire,
c) dönt a  részére rendelkezésre bocsátott állami sportcélú támogatások felhasználásáról és folyósítja 
a támogatásokat,
d) koordinálja és folyamatosan nyomon követi a  rendelkezésére bocsátott állami sportcélú támogatás 
felhasználását,
e) szakmailag véleményezi az  éves támogatási programok megvalósításának folyamatában (az adminisztratív 
célú támogatások kivételével) benyújtott negyedéves szakmai előrehaladási jelentéseket és azok eredményéről 
tájékoztatja a sportpolitikáért felelős minisztert,
f ) részt vesz a  részére juttatott állami sportcélú támogatás felhasználásával kapcsolatos elszámolási feladatokban, 
ennek keretében
fa) elszámoltatja a kedvezményezettet a továbbadott állami sportcélú támogatásról,
fb) elszámol a 46. § (1) bekezdésében meghatározott állami sportcélú támogatással,
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g) az 58. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint részt vesz a Gerevich Aladár-sportösztöndíj működtetésében,
h) ellátja a  nyugdíjas olimpiai és világbajnoki érmes sportolók, azok özvegyei, valamint a  kiemelkedő 
sporteredmények elérésében közreműködő nyugdíjas sportszakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülését, 
gondozza a sporttémájú művészeti pályázati programokat.
42. § (1) A MOB tagjai
a) azok a büntetlen előéletű magyar állampolgárok, valamint az olimpiai sportágak azon képviselői, akik elismerik és 
magukénak vallják az olimpiai eszmét, készek elősegíteni a MOB működését, akiket a MOB alapszabályában felsorolt 
szervek és szervezetek képviselőiként taggá delegálnak, illetve akik a  MOB alapszabályában foglaltak szerint 
személyes jogosultság alapján válnak tagokká,
b) – a  MOB alapszabályának elfogadása esetén – alanyi jogon az  olimpiai sportágak országos sportági 
szakszövetségei.
(2) A MOB tagjait a főtitkár vagy az azzal azonos jogállású tisztségviselő (a továbbiakban együtt: MOB-főtitkár) tartja 
nyilván.
(3) A MOB leendő tagja tagfelvételi kérelmének, illetve a személyes jogosultság alapján a MOB tagjává váló személy 
a tagfelvételre irányuló nyilatkozatának benyújtásával egyidejűleg hatósági bizonyítvánnyal igazolja a MOB-főtitkár 
részére azt a tényt, hogy büntetlen előéletű.
(4) A  MOB elnökségi tagjának jelölt személy az  elnökségi taggá választását megelőzően a  MOB-főtitkár részére 
hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy büntetlen előéletű.
(5) A
a) MOB tagja a tagság fennállása alatt a MOB elnökének felhívására,
b) MOB elnökségi tagja az  elnökségi megbízatásának időtartama alatt a  közgyűlés írásbeli – a  mulasztás 
jogkövetkezményeinek ismertetését tartalmazó – felhívására
a felhívástól számított tizenöt munkanapon belül, vagy ha e határidőn belül a felhívott személyén kívül álló ok miatt 
nem lehetséges, az  ok megszűnését követően haladéktalanul, a  MOB főtitkár részére hatósági bizonyítvánnyal 
igazolja azt a tényt, hogy büntetlen előéletű.
(6) Ha a MOB tagja, illetve a MOB elnökségi tagja igazolja, hogy büntetlen előéletű, a MOB a bűnügyi nyilvántartó 
szerv által az  igazolás céljából kiállított hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárásért megfizetett igazgatási 
szolgáltatási díjat részére megtéríti.
(7) Ha a MOB tagja, illetve a MOB elnökségi tagja büntetett előéletűvé válik, vagy az (5) bekezdésben meghatározott 
igazolási kötelezettségének a  teljesítését elmulasztja, tagsági jogviszonya, illetve elnökségi tagsági megbízatása 
megszűnik.
(8) A MOB-főtitkár
a) a (3) bekezdés alapján megismert személyes adatokat a MOB-tagságról meghozott döntés időpontjáig,
b) a (4) bekezdés alapján megismert személyes adatokat a MOB elnökségi tagságról meghozott döntés időpontjáig,
c) az (5) bekezdés alapján megismert személyes adatokat a MOB-tag tagsági viszonyának megszűnéséig
kezeli.
43.  § (1) A  MOB legfelsőbb szerve a  közgyűlés, amely a  tagok összességéből áll. A  közgyűlésben a  MOB 
alapszabályában rögzített számú helyet kell biztosítani az  olimpiai sportágak szakszövetségei által jelölt 
személyeknek azzal, hogy számuknak meg kell haladnia a  MOB tagjai létszámának felét. A  MOB alapszabálya 
lehetővé teheti, hogy – az arányosság elvének betartásával – egy tag több képviselőt is küldjön – tagsági jogokkal – 
a közgyűlésbe. A MOB közgyűlésének részletes összetételét a MOB alapszabálya határozza meg.
(2) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály megállapítása és módosítása,
b) az  elnök, valamint az  elnökség többi tagjának, a  felügyelő szerv (felügyelőbizottság) elnökének és választott 
tagjainak megválasztása és visszahívása,
c) az előző évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámoló, valamint a tárgyévi költségvetés (pénzügyi és szakmai 
terv) elfogadása,
d) az ügyintéző és képviseleti szerv (elnökség) éves beszámolójának elfogadása,
e) döntés minden olyan ügyben, amelyet az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
(3) A  MOB közgyűlésén a  sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium képviselője, valamint 
a felügyelőbizottság elnöke tanácskozási joggal vehetnek részt.
(4) A MOB-ügyintéző és képviseleti szerve a tagok által ilyen célból – az alapszabályban meghatározottak szerint – 
közvetlenül választott testület (elnökség). A MOB elnökségének tagjai: az elnök, valamint a MOB alapszabályában 
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meghatározott további személyek és szervezetek képviselői. Az  elnökség tagja büntetlen előéletű magyar 
állampolgár lehet. A MOB elnökségének tagja nem lehet állami vezető.
(5) Az  elnökség ülésére – tanácskozási joggal – meg kell hívni a  felügyelőbizottság tagjait, valamint 
a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium képviselőjét.
44.  § (1) A  MOB működését és gazdálkodását felügyelőbizottság ellenőrzi. A  felügyelőbizottság elnökét és két 
tagját a  közgyűlés választja meg és hívja vissza, egy tagját a  sportpolitikáért felelős miniszter, egy tagját pedig 
az Országgyűlés sportért felelős bizottsága nevezi ki és hívja vissza. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása öt 
évre szól.
(2) A felügyelőbizottság – a MOB közgyűlése által elfogadott – éves ellenőrzési munkaterv alapján látja el feladatát.
(3) A  felügyelőbizottság írásbeli jelentése hiányában a  közgyűlés a  43.  § (2)  bekezdés c) és d)  pontjai szerinti 
beszámolókról és a  MOB költségvetéséről nem dönthet. A  MOB alapszabálya határozza meg a  MOB közgyűlése 
és elnöksége elé kizárólag a  felügyelőbizottság előzetes véleménye alapján terjesztendő további ügyek körét. 
A  felügyelőbizottság feladatkörében eljárva, azzal összefüggésben a  MOB irataiba betekinthet, a  MOB tagjától és 
tisztségviselőjétől felvilágosítást kérhet.
(4) Ha a  felügyelőbizottság a  feladatai ellátása során jogszabályt, az  alapszabályt, a  MOB valamely testületének 
döntését vagy egyébként a  MOB érdekeit sértő körülményt észlel, az  arra jogosult számára intézkedési javaslatot 
tesz, illetve jogosult – jogszabály vagy az  alapszabály megsértése esetén köteles – a  napirend megjelölésével 
a közgyűlés összehívását kezdeményezni.
(5) A  felügyelőbizottság – az  alapszabály vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel – maga állapítja meg 
működésének részletes szabályait, amit a közgyűlés hagy jóvá.
(6) A  MOB elnökségének tagjai és azok Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói nem lehetnek 
a  felügyelőbizottság tagjai. Az  alapszabály az  összeférhetetlenség további eseteit is megállapíthatja, valamint 
rendelkezik az összeférhetetlenségi ok felmerülése esetén követendő eljárásról.
(7) A  MOB gazdálkodását a  felügyelőbizottság mellett az  elnökség által megbízott könyvvizsgáló is ellenőrzi. 
A könyvvizsgáló írásbeli jelentése hiányában a közgyűlés a 43. § (2) bekezdés c) és d) pontjai szerinti beszámolókról 
és költségvetésről nem dönthet.
45. § (1) A MOB működése felett a törvényességi ellenőrzést az ügyészség látja el.
(2) Ha a  működés törvényessége másképpen nem biztosítható, az  ügyész keresettel a  bírósághoz fordulhat. 
Az  ügyész által indított perek a  Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartoznak. A  Fővárosi Törvényszék az  ügyész 
keresete alapján szükség esetén:
a) hatályon kívül helyezheti a  MOB bármely szervének törvénysértő határozatát, és szükség szerint új határozat 
meghozatalát rendelheti el,
b) a  működés törvényességének helyreállítása céljából összehívhatja a  MOB közgyűlését, vagy határidő tűzésével 
a  törvényes működés helyreállítására kötelezheti a  közgyűlést, és minderről értesíti a  MOB-nál választott 
felügyelőbizottságot is,
c) ismételt vagy súlyos törvénysértés esetén, vagy ha a  MOB-nak nincs szabályosan megválasztott ügyintéző és 
képviseleti szerve, vagy az  a  törvénysértő állapot megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket nem teszi meg, 
a MOB-nak vagy egyes szerveinek működését felfüggeszti, egyidejűleg – a törvénysértő állapot megszüntetésének 
időtartamára, de legfeljebb a kijelöléstől számított kilencven napra – felügyelő biztost jelöl ki.
(3) A  Fővárosi Törvényszék meghatározhatja a  felügyelő biztos feladatait, a  jogszerűség helyreállítására határidőt 
szabhat, és szükség szerint – a  felügyelő biztos felmentésével vagy anélkül – új felügyelő biztost rendelhet ki. 
A  felügyelő biztos – szükség esetén – köteles a  működés törvényességének helyreállítása céljából haladéktalanul 
összehívni a  MOB illetékes szervét. Ha a  MOB a  működés törvényességét helyreállította, működésének 
felfüggesztését meg kell szüntetni.
(4) Nem rendelhető ki felügyelő biztosként az, aki nem lehet a  MOB elnökségének tagja. A  felügyelő biztos 
tevékenységéről és annak eredményéről tájékoztatja a  Fővárosi Törvényszéket és a  sportpolitikáért felelős 
minisztert. A felügyelő biztos költségtérítését a bíróság állapítja meg, és a MOB viseli.
(5) A felügyelő biztos e jogkörében végzett tevékenysége során, azzal összefüggésben nem utasítható.
46.  § (1) Az  állam – a  (2)  bekezdésben meghatározottak szerint – évente biztosítja a  MOB közfeladat ellátással 
összefüggő működési kiadásait.
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(2) A  MOB az  állami támogatás mellett a  tagdíjból és a  tagok által nyújtott más hozzájárulásokból, szponzori és 
egyéb bevételekből gazdálkodik.
A Magyar Paralimpiai Bizottság
46/A.  § (1) A  Magyar Paralimpiai Bizottság (a  továbbiakban: MPB) a  Nemzetközi Paralimpiai Bizottság által 
kizárólagos nemzeti paralimpiai bizottságként elismert, a  paralimpiai mozgalommal kapcsolatos szervezett 
versenysporttal és a  fogyatékosok verseny-, diák- és hallgatói sportjával, valamint szabadidősportjával összefüggő 
– e törvényben meghatározott –, országos közfeladatokat ellátó köztestület, amely a Civil tv. szerinti nyilvántartásba 
vétel nélkül közhasznú szervezetnek minősül. Az  MPB-t a  Fővárosi Törvényszék tartja nyilván. Az  MPB jogosult 
Magyarország címerének és zászlajának használatára.
(2) Az MPB működésének részletes szabályait a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság szabályainak, valamint e törvény és 
a külön jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével a közgyűlés által elfogadott alapszabály határozza meg.
(3) Az MPB feladatai a paralimpiai mozgalom területén elsősorban:
a) a  Nemzetközi Paralimpiai Bizottság magyarországi tagszervezeteként végrehajtja a  Nemzetközi Paralimpiai 
Bizottság alapszabályában és egyéb szabályzataiban a  nemzeti paralimpiai bizottságok és tagszervezetei részére 
megállapított célkitűzéseket és feladatokat,
b) a  szakszövetségekkel, sportszövetségekkel együttműködve elősegíti a  sportolók nyári és téli paralimpiai 
játékokra, és egyéb nemzetközi versenyekre történő felkészülését, illetve részvételét,
c) fejleszti a paralimpiai mozgalmat,
d) a paralimpiai mozgalom érdekében védi a paralimpiai játékok jelképeit,
e) a  paralimpiai mozgalom eszményének jegyében segíti az  érintett ifjúság testi, erkölcsi és kulturális nevelését, 
támogatja a  tisztességes játék (fair play) szellemében való versenyzést, fellép a  sportmozgalomra ható káros 
jelenségek (különösen a tiltott teljesítményfokozás, valamint a verseny, mérkőzés eredményének tiltott eszközökkel, 
módszerekkel történő befolyásolása és a fogadási csalás) ellen,
f ) a  Nemzetközi Paralimpiai Bizottság magyarországi tagszervezeteként – a  Nemzetközi Paralimpiai Bizottság 
előírásaival összhangban –:
fa) nevezi a sportágakat és a sportolókat a paralimpiai játékokra,
fb) engedélyezi a paralimpiai jelkép, zászló, jelvény, jelmondat, himnusz kereskedelmi vagy egyéb célú használata, 
illetve ezek mások általi használatát, hasznosítását.
(4) Az MPB feladatai a fogyatékosok sportja területén elsősorban:
a) a  Siketek Nemzetközi Sportbizottsága hazai tagszervezetével együttműködve elősegíti a  sportolók nyári és téli 
siketlimpiai játékokra, és egyéb nemzetközi versenyekre történő felkészülését, illetve részvételét,
b) felügyeli a  Nemzetközi Speciális Olimpia, a  Szervátültetettek Világjátékainak Szövetsége, a  Siketek Nemzetközi 
Sportbizottsága alapszabályában és egyéb szabályzataiban a  nemzeti speciális világjáték szervezetek részére 
megállapított célkitűzések és feladatok végrehajtását,
c) az  érintett sportszövetségekkel együttműködve elősegíti és koordinálja a  magyar sportolók speciális 
világjátékokon való részvételét,
d) elősegíti a  nem paralimpiai versenyekhez illeszkedő, nemzetközi versenyrendszerrel rendelkező, fogyatékos 
sportszövetségek hazai sportrendezvényeinek megrendezését,
e) részt vesz a fogyatékosok nemzetközi sportszervezeteinek tevékenységében,
f ) közreműködik az  olimpiai központok, és más sportcélú ingatlanok fogyatékosok sportjának speciális igényeit 
szolgáló fejlesztésében és szakmai tevékenységének kidolgozásában,
g) közös és integrált sportrendezvényeket, verseny- és szabadidősport programokat szervez a  különböző 
fogyatékosságú, valamint nem sérült emberek számára, fejleszti a fogyatékosok sportjának egyes területeit,
h) a  fogyatékosok diák- és szabadidősportja területén népszerűsíti a  fogyatékosok sportját, aminek keretén belül 
a  fogyatékosok diák- és szabadidősportjával foglalkozó sportszervezetek programjainak megvalósításával szélesíti 
a sport tömegbázisát,
i) részt vesz a fogyatékosok szabadidősportjának nemzetközi együttműködésében.
(5) Az MPB stratégiai jellegű feladatai elsősorban:
a) javaslatot tesz a  sportpolitikáért felelős miniszter részére a  fogyatékosok sportjával kapcsolatos kormányzati 
intézkedések, szabályozási koncepciók megtételére, véleményezi a  fogyatékosok sportjával kapcsolatos 
jogszabály-tervezeteket,
b) javaslatot tesz a  fogyatékosok sportja stratégiai fejlesztési céljaira és irányaira, és ezek meghatározásában 
együttműködik a sportpolitikáért felelős miniszterrel,
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c) figyelemmel kíséri a  sportszövetségek által elkészített sportági stratégiai fejlesztési koncepciókban 
a fogyatékosok sportját érintő integráció megvalósulását,
d) együttműködik a  sportpolitikáért felelős miniszterrel és a  további sportköztestületekkel a  sport stratégiai 
fejlesztési céljainak meghatározásában és megvalósításában,
e) a  fogyatékosok sportjában javaslatot tesz a  sportpolitikáért felelős miniszternek a  támogatási rendszerek 
minőségbiztosítási rendszerére (benchmark-rendszer) és követelményeire,
f ) négyéves ciklusokban megtervezi a  paralimpiai és siketlimpiai játékokra és a  speciális világjátékokra történő 
felkészülés irányait, és javaslatot tesz a támogatásuk rendszerére, valamint szakmai javaslatot tesz a sportpolitikáért 
felelős miniszter részére a sport világesemények támogatására,
g) együttműködik a  sportpolitikáért felelős miniszterrel a  sportszakemberek képzési, továbbképzési, valamint 
foglalkoztatási céljait szolgáló programok meghatározásában, segíti a  sportszövetségek kötelező sportszakember-
továbbképzési feladataik ellátását,
h) együttműködik a  sportpolitikáért felelős miniszterrel a  sporttudomány fejlesztésével összefüggő szakmai és 
sportegészségügyi feladatok ellátásában,
i) közreműködik a  korszerű edzésmódszerek kidolgozásában, alkalmazásában, és segíti a  hatékony módszerek és 
eljárások széleskörű terjesztését,
j) a  doppingellenes tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint közreműködik 
a doppingellenes tevékenységgel összefüggő sportszakmai feladatok ellátásában.
(6) Az  MPB feladatai a  sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetéből 
származó, a  paralimpiai mozgalommal kapcsolatos szervezett versenysporttal és a  fogyatékosok verseny-, diák- 
és hallgatói sportjával, valamint szabadidősportjával összefüggő állami sportcélú támogatások tervezésével, 
elosztásával, felhasználásával, elszámolásával és ellenőrzésével kapcsolatos – az e törvényben és az állami sportcélú 
támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint – a következők:
a) az  államháztartásért felelős miniszter által meghatározott, a  sportpolitikáért felelős miniszter által az  MPB 
részére megadott határidőben a központi költségvetési támogatások elosztásának irányaira és arányaira vonatkozó 
javaslatot küld a  sportpolitikáért felelős miniszter részére az  (5)  bekezdés c)  pontja szerinti sportági stratégiai 
fejlesztési koncepciók figyelembevételével,
b) javaslatot tesz a  paralimpiai mozgalommal kapcsolatos szervezett versenysporttal és a  fogyatékosok verseny-, 
diák- és hallgatói sportjával, valamint szabadidősportjával összefüggő állami sportcélú támogatások felosztási 
elveire,
c) dönt a  részére rendelkezésre bocsátott állami sportcélú támogatások felhasználásáról és folyósítja 
a támogatásokat,
d) koordinálja és folyamatosan nyomon követi a  rendelkezésére bocsátott állami sportcélú támogatás 
felhasználását,
e) szakmailag véleményezi az  éves támogatási programok megvalósításának folyamatában (az adminisztratív 
célú támogatások kivételével) benyújtott negyedéves szakmai előrehaladási jelentéseket és azok eredményéről 
tájékoztatja a sportpolitikáért felelős minisztert,
f ) részt vesz a  részére juttatott állami sportcélú támogatás felhasználásával kapcsolatos elszámolási feladatokban, 
ennek keretében
fa) elszámoltatja a kedvezményezettet a továbbadott állami sportcélú támogatásról,
fb) elszámol a 46/F. § (1) bekezdésében meghatározott állami sportcélú támogatással,
g) az 58. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint részt vesz a Gerevich Aladár-sportösztöndíj működtetésében.
46/B. § (1) Az MPB tagjai – az MPB alapszabályának elfogadása esetén –
a) alanyi jogon azok a szakszövetségek és országos sportági szövetségek, amelyek sportága szerepel a Paralimpia, 
illetve a Siketlimpia programjában,
b) alanyi jogon a fogyatékosok országos sportszövetségei,
c) azok a szakszövetségek és országos sportági szövetségek, amelyek
ca) tevékenységi köre kiterjed a fogyatékossággal élők versenysportjára, vagy
cb) integrált versenyrendszert működtetnek, vagy
cc) versenyrendszerében fogyatékos sportolók is részt vesznek,
d) a fogyatékosok sportjának működését segítő más személyek, amennyiben az alapszabály így rendelkezik.
(2) Az MPB tagjait a főtitkár vagy az azzal azonos jogállású tisztségviselő (a továbbiakban együtt: MPB-főtitkár) tartja 
nyilván.
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(3) Az  MPB leendő tagja tagfelvételi kérelmének, illetve a  személyes jogosultság alapján az  MPB tagjává váló 
személy a  tagfelvételre irányuló nyilatkozatának benyújtásával egyidejűleg hatósági bizonyítvánnyal igazolja 
az MPB-főtitkár részére azt a tényt, hogy büntetlen előéletű.
(4) Az  MPB elnökségi tagjának jelölt személy az  elnökségi taggá választását megelőzően az  MPB-főtitkár részére 
hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy büntetlen előéletű.
(5) Az
a) MPB tagja a tagság fennállása alatt az MPB elnökének felhívására,
b) MPB elnökségi tagja az  elnökségi megbízatásának időtartama alatt a  közgyűlés írásbeli – a  mulasztás 
jogkövetkezményeinek ismertetését tartalmazó – felhívására
a felhívástól számított tizenöt munkanapon belül, vagy ha e határidőn belül a felhívott személyén kívül álló ok miatt 
nem lehetséges, az  ok megszűnését követően haladéktalanul, az  MPB főtitkár részére hatósági bizonyítvánnyal 
igazolja azt a tényt, hogy büntetlen előéletű.
(6) Ha az MPB tagja, illetve az MPB elnökségi tagja igazolja, hogy büntetlen előéletű, az MPB a bűnügyi nyilvántartó 
szerv által az  igazolás céljából kiállított hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárásért megfizetett igazgatási 
szolgáltatási díjat részére megtéríti.
(7) Ha az  MPB tagja, illetve az  MPB elnökségi tagja büntetett előéletűvé válik, vagy az  (5)  bekezdésben 
meghatározott igazolási kötelezettségének a  teljesítését elmulasztja, tagsági jogviszonya, illetve elnökségi tagsági 
megbízatása megszűnik.
(8) Az MPB-főtitkár
a) a (3) bekezdés alapján megismert személyes adatokat az MPB-tagságról meghozott döntés időpontjáig,
b) a (4) bekezdés alapján megismert személyes adatokat az MPB elnökségi tagságról meghozott döntés időpontjáig,
c) az (5) bekezdés alapján megismert személyes adatokat az MPB-tag tagsági viszonyának megszűnéséig
kezeli.
46/C.  § (1) Az  MPB legfelsőbb szerve a  közgyűlés, amely a  tagok összességéből áll. A  közgyűlésben az  MPB 
alapszabályában rögzített számú helyet kell biztosítani a  paralimpia programján szereplő sportágak országos 
sportági szakszövetségei, országos sportági szövetségei és a  fogyatékosok országos sportszövetségei által jelölt 
személyeknek azzal, hogy számuknak meg kell haladnia az  MPB tagjai létszámának felét. Az  MPB alapszabálya 
lehetővé teheti, hogy – az arányosság elvének betartásával – egy tag több képviselőt is küldjön – tagsági jogokkal – 
a közgyűlésbe. Az MPB közgyűlésének részletes összetételét az MPB alapszabálya határozza meg.
(2) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály megállapítása és módosítása,
b) az  elnök, valamint az  elnökség többi tagjának, a  felügyelő szerv (felügyelőbizottság) elnökének és választott 
tagjainak megválasztása és visszahívása,
c) az előző évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámoló, valamint a tárgyévi költségvetés (pénzügyi és szakmai 
terv) elfogadása,
d) az ügyintéző és képviseleti szerv (elnökség) éves beszámolójának elfogadása,
e) döntés minden olyan ügyben, amelyet az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
(3) Az  MPB közgyűlésén a  sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium képviselője, valamint 
a felügyelőbizottság elnöke tanácskozási joggal vehetnek részt.
(4) Az MPB ügyintéző és képviseleti szerve a tagok által ilyen célból – az alapszabályban meghatározottak szerint – 
közvetlenül választott testület (elnökség). Az MPB elnökségének tagjai: az elnök, valamint az MPB alapszabályában 
meghatározott további személyek és szervezetek képviselői. Az  elnökség tagja büntetlen előéletű magyar 
állampolgár lehet. Az MPB elnökségének tagja nem lehet állami vezető.
(5) Az  elnökség ülésére – tanácskozási joggal – meg kell hívni a  felügyelőbizottság tagjait, valamint 
a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium képviselőjét.
46/D.  § (1) Az  MPB működését és gazdálkodását felügyelőbizottság ellenőrzi. A  felügyelőbizottság elnökét és két 
tagját a  közgyűlés választja meg és hívja vissza, egy tagját a  sportpolitikáért felelős miniszter, egy tagját pedig 
az Országgyűlés sportért felelős bizottsága nevezi ki és hívja vissza. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása öt 
évre szól.
(2) A felügyelőbizottság – az MPB közgyűlése által elfogadott – éves ellenőrzési munkaterv alapján látja el feladatát.
(3) A  felügyelőbizottság írásbeli jelentése hiányában a  közgyűlés a  46/C.  § (2)  bekezdés c) és d)  pontjai szerinti 
beszámolókról és az MPB költségvetéséről nem dönthet. Az MPB alapszabálya határozza meg az MPB közgyűlése 
és elnöksége elé kizárólag a  felügyelőbizottság előzetes véleménye alapján terjesztendő további ügyek körét. 
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A felügyelőbizottság feladatkörében eljárva, azzal összefüggésben az MPB irataiba betekinthet, az MPB tagjától és 
tisztségviselőjétől felvilágosítást kérhet.
(4) Ha a  felügyelőbizottság a  feladatai ellátása során jogszabályt, az  alapszabályt, az  MPB valamely testületének 
döntését vagy egyébként az MPB érdekeit sértő körülményt észlel, az arra jogosult számára intézkedési javaslatot 
tesz, illetve jogosult – jogszabály vagy az  alapszabály megsértése esetén köteles – a  napirend megjelölésével 
a közgyűlés összehívását kezdeményezni.
(5) A  felügyelőbizottság – az  alapszabály vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel – maga állapítja meg 
működésének részletes szabályait, amit a közgyűlés hagy jóvá.
(6) Az  MPB elnökségének tagjai és azok Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói nem lehetnek 
a  felügyelőbizottság tagjai. Az  alapszabály az  összeférhetetlenség további eseteit is megállapíthatja, valamint 
rendelkezik az összeférhetetlenségi ok felmerülése esetén követendő eljárásról.
(7) Az  MPB gazdálkodását a  felügyelőbizottság mellett az  elnökség által megbízott könyvvizsgáló is ellenőrzi. 
A  könyvvizsgáló írásbeli jelentése hiányában a  közgyűlés a  46/C.  § (2)  bekezdés c) és d)  pontjai szerinti 
beszámolókról és költségvetésről nem dönthet.
46/E. § (1) Az MPB működése felett a törvényességi ellenőrzést az ügyészség látja el.
(2) Ha a  működés törvényessége másképpen nem biztosítható, az  ügyész keresettel a  bírósághoz fordulhat. 
Az  ügyész által indított perek a  Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartoznak. A  Fővárosi Törvényszék az  ügyész 
keresete alapján szükség esetén:
a) hatályon kívül helyezheti az  MPB bármely szervének törvénysértő határozatát, és szükség szerint új határozat 
meghozatalát rendelheti el,
b) a működés törvényességének helyreállítása céljából összehívhatja az MPB közgyűlését, vagy határidő tűzésével 
a  törvényes működés helyreállítására kötelezheti a  közgyűlést, és minderről értesíti a  MOB-nál választott 
felügyelőbizottságot is,
c) ismételt vagy súlyos törvénysértés esetén, vagy ha az  MPB-nek nincs szabályosan megválasztott ügyintéző és 
képviseleti szerve, vagy az  a  törvénysértő állapot megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket nem teszi meg, 
az MPB-nek vagy egyes szerveinek működését felfüggeszti, egyidejűleg – a törvénysértő állapot megszüntetésének 
időtartamára, de legfeljebb a kijelöléstől számított kilencven napra – felügyelő biztost jelöl ki.
(3) A  Fővárosi Törvényszék meghatározhatja a  felügyelő biztos feladatait, a  jogszerűség helyreállítására határidőt 
szabhat, és szükség szerint – a  felügyelő biztos felmentésével, vagy anélkül – új felügyelő biztost rendelhet ki. 
A  felügyelő biztos – szükség esetén – köteles a  működés törvényességének helyreállítása céljából haladéktalanul 
összehívni az  MPB illetékes szervét. Ha az  MPB a  működés törvényességét helyreállította, működésének 
felfüggesztését meg kell szüntetni.
(4) Nem rendelhető ki felügyelő biztosként az, aki nem lehet az  MPB elnökségének tagja. A  felügyelő biztos 
tevékenységéről és annak eredményéről tájékoztatja a  Fővárosi Törvényszéket és a  sportpolitikáért felelős 
minisztert. A felügyelő biztos költségtérítését a bíróság állapítja meg, és az MPB viseli.
(5) A felügyelő biztos e jogkörében végzett tevékenysége során, azzal összefüggésben nem utasítható.
46/F.  § (1) Az  állam – a  (2)  bekezdésben meghatározottak szerint – évente biztosítja az  MPB közfeladat ellátással 
összefüggő működési kiadásait.
(2) Az  MPB az  állami támogatás mellett a  tagdíjból és a  tagok által nyújtott más hozzájárulásokból, szponzori és 
egyéb bevételekből gazdálkodik.
Nemzeti Versenysport Szövetség
46/G.  § (1) A  Nemzeti Versenysport Szövetség (a  továbbiakban: NVESZ) a  nem olimpiai sportágak szervezett 
versenysportjában működő – e  törvényben meghatározott – országos közfeladatokat ellátó köztestület, amely 
a Civil tv. szerinti nyilvántartásba vétel nélkül közhasznú szervezetnek minősül. Az NVESZ-t a Fővárosi Törvényszék 
tartja nyilván. Az NVESZ jogosult Magyarország címerének és zászlajának használatára.
(2) Az  NVESZ működésének részletes szabályait e  törvény és a  külön jogszabályok rendelkezéseinek 
figyelembevételével a közgyűlés által elfogadott alapszabály határozza meg.
(3) Az NVESZ feladatai a nem olimpiai sportágak szervezett versenysportjának területén elsősorban:
a) szervezi a  Világjátékok Nemzetközi Szövetsége (IWGA) Világjátékain és a  Nemzetközi Sportszövetségek 
Szövetségének (Sportaccord) Világjátékain való magyar részvételt és az arra való felkészülés szakmai feladatait,
b) részt vesz a  nem kormányzati nemzetközi sportszervezetek, különösen az  Európai Nem Kormányzati 
Sportszervezetek Szövetségének (ENGSO) tevékenységében, amely feladatkört nem kizárólag a  nem olimpiai 
sportágakkal összefüggésben gyakorolja,



76792 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 178. szám 

c) segíti az érintett ifjúság testi, erkölcsi és kulturális nevelését, támogatja a tisztességes játék (fair play) szellemében 
való versenyzést, fellép a sportmozgalomra ható káros jelenségek (különösen a tiltott teljesítményfokozás, valamint 
a  verseny, mérkőzés eredményének tiltott eszközökkel, módszerekkel történő befolyásolása és a  fogadási csalás) 
ellen.
(4) Az NVESZ stratégiai jellegű feladatai elsősorban:
a) javaslatot tesz a sportpolitikáért felelős miniszter részére a nem olimpiai sportágak szervezett versenysportjával 
kapcsolatos kormányzati intézkedések, szabályozási koncepciók megtételére, véleményezi a  nem olimpiai 
sportágak szervezett versenysportjával kapcsolatos jogszabály-tervezeteket,
b) javaslatot tesz a  nem olimpiai sportágak szervezett versenysportja stratégiai fejlesztési céljaira és irányaira, és 
ezek meghatározásában együttműködik a sportpolitikáért felelős miniszterrel,
c) figyelemmel kíséri a sportszövetségek által elkészített sportági stratégiai fejlesztési koncepciókban a nem olimpiai 
sportágak szervezett versenysportját érintő integráció megvalósulását,
d) együttműködik a  sportpolitikáért felelős miniszterrel és a  további sportköztestületekkel a  sport stratégiai 
fejlesztési céljainak meghatározásában és megvalósításában,
e) a  nem olimpiai sportágak szervezett versenysportjában javaslatot tesz a  sportpolitikáért felelős miniszternek 
a támogatási rendszerek minőségbiztosítási rendszerére (benchmark-rendszer) és követelményeire,
f ) megtervezi a  világjátékokra történő felkészülés irányait, és javaslatot tesz a  támogatásuk rendszerére, valamint 
szakmai javaslatot tesz a sportpolitikáért felelős miniszter részére a sport világesemények támogatására,
g) együttműködik a  sportpolitikáért felelős miniszterrel a  sportszakemberek képzési, továbbképzési, valamint 
foglalkoztatási céljait szolgáló programok meghatározásában, segíti a  sportszövetségek kötelező sportszakember-
továbbképzési feladataik ellátását,
h) együttműködik a  sportpolitikáért felelős miniszterrel a  sporttudomány fejlesztésével összefüggő szakmai 
feladatok ellátásában,
i) közreműködik a  korszerű edzésmódszerek kidolgozásában, alkalmazásában, és segíti a  hatékony módszerek és 
eljárások széleskörű terjesztését,
j) a  doppingellenes tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint közreműködik 
a doppingellenes tevékenységgel összefüggő sportszakmai feladatok ellátásában.
(5) Az  NVESZ feladatai a  sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetéből 
származó, a  nem olimpiai sportágak szervezett versenysportjával összefüggő állami sportcélú támogatások 
tervezésével, elosztásával, felhasználásával, elszámolásával és ellenőrzésével kapcsolatos – az  e  törvényben és 
az  állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak 
szerint – a következők:
a) az  államháztartásért felelős miniszter által meghatározott, a  sportpolitikáért felelős miniszter által az  NVESZ 
részére megadott határidőben a központi költségvetési támogatások elosztásának irányaira és arányaira vonatkozó 
javaslatot küld a  sportpolitikáért felelős miniszter részére a  (4)  bekezdés c)  pontja szerinti sportági stratégiai 
fejlesztési koncepciók figyelembevételével,
b) javaslatot tesz a nem olimpiai sportágak szervezett versenysportjával összefüggő állami sportcélú támogatások 
felosztási elveire,
c) dönt a  részére rendelkezésre bocsátott állami sportcélú támogatások felhasználásáról és folyósítja 
a támogatásokat,
d) koordinálja és folyamatosan nyomon követi a  rendelkezésére bocsátott állami sportcélú támogatás 
felhasználását,
e) szakmailag véleményezi az  éves támogatási programok megvalósításának folyamatában (az adminisztratív 
célú támogatások kivételével) benyújtott negyedéves szakmai előrehaladási jelentéseket és azok eredményéről 
tájékoztatja a sportpolitikáért felelős minisztert,
f ) részt vesz a  részére juttatott állami sportcélú támogatás felhasználásával kapcsolatos elszámolási feladatokban, 
ennek keretében
fa) elszámoltatja a kedvezményezettet a továbbadott állami sportcélú támogatásról,
fb) elszámol a 46/L. § (1) bekezdésében meghatározott állami sportcélú támogatással.
46/H. § (1) Az NVESZ tagjai – az NVESZ alapszabályának elfogadása esetén –
a) alanyi jogon azok a szakszövetségek és országos sportági szövetségek, amelyek sportága szerepel a Világjátékok 
Nemzetközi Szövetsége (IWGA) Világjátékainak és a  Nemzetközi Sportszövetségek Szövetsége (Sportaccord) 
Világjátékainak programján,
b) a nem olimpiai sportágakban működő – a) pont hatálya alá nem tartozó – sportszövetségek,
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c) a  nem olimpiai sportágak szervezett versenysportjának működését segítő más személyek, amennyiben 
az alapszabály így rendelkezik.
(2) Az NVESZ tagjait a főtitkár vagy az azzal azonos jogállású tisztségviselő (a továbbiakban együtt: NVESZ-főtitkár) 
tartja nyilván.
(3) Az  NVESZ leendő tagja tagfelvételi kérelmének, illetve a  személyes jogosultság alapján az  NVESZ tagjává váló 
személy a  tagfelvételre irányuló nyilatkozatának benyújtásával egyidejűleg hatósági bizonyítvánnyal igazolja 
az NVESZ-főtitkár részére azt a tényt, hogy büntetlen előéletű.
(4) Az NVESZ elnökségi tagjának jelölt személy az elnökségi taggá választását megelőzően az NVESZ-főtitkár részére 
hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy büntetlen előéletű.
(5) Az
a) NVESZ tagja a tagság fennállása alatt az NVESZ elnökének felhívására,
b) NVESZ elnökségi tagja az  elnökségi megbízatásának időtartama alatt a  közgyűlés írásbeli – a  mulasztás 
jogkövetkezményeinek ismertetését tartalmazó – felhívására
a felhívástól számított tizenöt munkanapon belül, vagy ha e határidőn belül a felhívott személyén kívül álló ok miatt 
nem lehetséges, az  ok megszűnését követően haladéktalanul, az  NVESZ főtitkár részére hatósági bizonyítvánnyal 
igazolja azt a tényt, hogy büntetlen előéletű.
(6) Ha az  NVESZ tagja, illetve az  NVESZ elnökségi tagja igazolja, hogy büntetlen előéletű, az  NVESZ a  bűnügyi 
nyilvántartó szerv által az  igazolás céljából kiállított hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárásért megfizetett 
igazgatási szolgáltatási díjat részére megtéríti.
(7) Ha az  NVESZ tagja, illetve az  NVESZ elnökségi tagja büntetett előéletűvé válik, vagy az  (5)  bekezdésben 
meghatározott igazolási kötelezettségének a  teljesítését elmulasztja, tagsági jogviszonya, illetve elnökségi tagsági 
megbízatása megszűnik.
(8) Az NVESZ-főtitkár
a) a (3) bekezdés alapján megismert személyes adatokat az NVESZ-tagságról meghozott döntés időpontjáig,
b) a  (4)  bekezdés alapján megismert személyes adatokat az  NVESZ elnökségi tagságról meghozott döntés 
időpontjáig,
c) az (5) bekezdés alapján megismert személyes adatokat az NVESZ-tag tagsági viszonyának megszűnéséig
kezeli.
46/I.  § (1) Az  NVESZ legfelsőbb szerve a  közgyűlés, amely a  tagok összességéből áll. Az  NVESZ alapszabálya 
lehetővé teheti, hogy – az arányosság elvének betartásával – egy tag több képviselőt is küldjön – tagsági jogokkal – 
a közgyűlésbe. Az NVESZ közgyűlésének részletes összetételét az NVESZ alapszabálya határozza meg.
(2) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály megállapítása és módosítása,
b) az  elnök, valamint az  elnökség többi tagjának, a  felügyelő szerv (felügyelőbizottság) elnökének és választott 
tagjainak megválasztása és visszahívása,
c) az előző évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámoló, valamint a tárgyévi költségvetés (pénzügyi és szakmai terv) 
elfogadása,
d) az ügyintéző és képviseleti szerv (elnökség) éves beszámolójának elfogadása,
e) döntés minden olyan ügyben, amelyet az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
(3) Az  NVESZ közgyűlésén a  sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium képviselője, valamint 
a felügyelőbizottság elnöke tanácskozási joggal vehetnek részt.
(4) Az  NVESZ-ügyintéző és képviseleti szerve a  tagok által ilyen célból – az  alapszabályban meghatározottak 
szerint – közvetlenül választott testület (elnökség). Az  NVESZ elnökségének tagjai: az  elnök, valamint az  NVESZ 
alapszabályában meghatározott további személyek és szervezetek képviselői. Az elnökség tagja büntetlen előéletű 
magyar állampolgár lehet. Az NVESZ elnökségének tagja nem lehet állami vezető.
(5) Az  elnökség ülésére – tanácskozási joggal – meg kell hívni a  felügyelőbizottság tagjait, valamint 
a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium képviselőjét.
46/J.  § (1) Az  NVESZ működését és gazdálkodását felügyelőbizottság ellenőrzi. A  felügyelőbizottság elnökét és 
két tagját a közgyűlés választja meg és hívja vissza, egy tagját a sportpolitikáért felelős miniszter, egy tagját pedig 
az Országgyűlés sportért felelős bizottsága nevezi ki és hívja vissza. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása öt 
évre szól.
(2) A  felügyelőbizottság – az  NVESZ közgyűlése által elfogadott – éves ellenőrzési munkaterv alapján látja el 
feladatát.
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(3) A  felügyelőbizottság írásbeli jelentése hiányában a  közgyűlés a  46/I.  § (2)  bekezdés c)–d)  pontjai szerinti 
beszámolókról és az  NVESZ költségvetéséről nem dönthet. Az  NVESZ alapszabálya határozza meg az  NVESZ 
közgyűlése és elnöksége elé kizárólag a felügyelőbizottság előzetes véleménye alapján terjesztendő további ügyek 
körét. A  felügyelőbizottság feladatkörében eljárva, azzal összefüggésben az NVESZ irataiba betekinthet, az NVESZ 
tagjától és tisztségviselőjétől felvilágosítást kérhet.
(4) Ha a  felügyelőbizottság a  feladatai ellátása során jogszabályt, az alapszabályt, az NVESZ valamely testületének 
döntését vagy egyébként az NVESZ érdekeit sértő körülményt észlel, az arra jogosult számára intézkedési javaslatot 
tesz, illetve jogosult – jogszabály vagy az  alapszabály megsértése esetén köteles – a  napirend megjelölésével 
a közgyűlés összehívását kezdeményezni.
(5) A  felügyelőbizottság – az  alapszabály vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel – maga állapítja meg 
működésének részletes szabályait, amit a közgyűlés hagy jóvá.
(6) Az  NVESZ elnökségének tagjai és azok Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói nem lehetnek 
a  felügyelőbizottság tagjai. Az  alapszabály az  összeférhetetlenség további eseteit is megállapíthatja, valamint 
rendelkezik az összeférhetetlenségi ok felmerülése esetén követendő eljárásról.
(7) Az  NVESZ gazdálkodását a  felügyelőbizottság mellett az  elnökség által megbízott könyvvizsgáló is ellenőrzi. 
A könyvvizsgáló írásbeli jelentése hiányában a közgyűlés a 46/I. § (2) bekezdés c)–d) pontjai szerinti beszámolókról 
és költségvetésről nem dönthet.
46/K. § (1) Az NVESZ működése felett a törvényességi ellenőrzést az ügyészség látja el.
(2) Ha a  működés törvényessége másképpen nem biztosítható, az  ügyész keresettel a  bírósághoz fordulhat. 
Az  ügyész által indított perek a  Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartoznak. A  Fővárosi Törvényszék az  ügyész 
keresete alapján szükség esetén:
a) hatályon kívül helyezheti az NVESZ bármely szervének törvénysértő határozatát, és szükség szerint új határozat 
meghozatalát rendelheti el,
b) a  működés törvényességének helyreállítása céljából összehívhatja az  NVESZ közgyűlését, vagy határidő 
tűzésével a törvényes működés helyreállítására kötelezheti a közgyűlést, és minderről értesíti a NVESZ-nél választott 
felügyelőbizottságot is,
c) ismételt vagy súlyos törvénysértés esetén, vagy ha az  NVESZ-nek nincs szabályosan megválasztott ügyintéző 
és képviseleti szerve, vagy az  a  törvénysértő állapot megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket nem teszi 
meg, az  NVESZ-nek vagy egyes szerveinek működését felfüggeszti, egyidejűleg – a  törvénysértő állapot 
megszüntetésének időtartamára, de legfeljebb a kijelöléstől számított kilencven napra – felügyelő biztost jelöl ki.
(3) A  Fővárosi Törvényszék meghatározhatja a  felügyelő biztos feladatait, a  jogszerűség helyreállítására határidőt 
szabhat, és szükség szerint – a  felügyelő biztos felmentésével vagy anélkül – új felügyelő biztost rendelhet ki. 
A  felügyelő biztos – szükség esetén – köteles a  működés törvényességének helyreállítása céljából haladéktalanul 
összehívni az  NVESZ illetékes szervét. Ha az  NVESZ a  működés törvényességét helyreállította, működésének 
felfüggesztését meg kell szüntetni.
(4) Nem rendelhető ki felügyelő biztosként az, aki nem lehet az  NVESZ elnökségének tagja. A  felügyelő biztos 
tevékenységéről és annak eredményéről tájékoztatja a  Fővárosi Törvényszéket és a  sportpolitikáért felelős 
minisztert. A felügyelő biztos költségtérítését a bíróság állapítja meg, és az NVESZ viseli.
(5) A felügyelő biztos e jogkörében végzett tevékenysége során, azzal összefüggésben nem utasítható.
46/L. § (1) Az állam – a (2) bekezdésben meghatározottak szerint – évente biztosítja az NVESZ közfeladat ellátással 
összefüggő működési kiadásait.
(2) Az NVESZ az állami támogatás mellett a tagdíjból és a tagok által nyújtott más hozzájárulásokból, szponzori és 
egyéb bevételekből gazdálkodik.
Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség
46/M.  § (1) A  Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség (a  továbbiakban: NDHSZ) a  diák-hallgatói és 
a  szabadidősportban működő – e  törvényben meghatározott – országos közfeladatokat ellátó köztestület, amely 
a Civil tv. szerinti nyilvántartásba vétel nélkül közhasznú szervezetnek minősül. Az NDHSZ-t a Fővárosi Törvényszék 
tartja nyilván. Az NDHSZ jogosult Magyarország címerének és zászlajának használatára.
(2) Az  NDHSZ működésének részletes szabályait e  törvény és a  külön jogszabályok rendelkezéseinek 
figyelembevételével a közgyűlés által elfogadott alapszabály határozza meg.
(3) Az NDHSZ feladatai a diák-hallgatói sport területén elsősorban:
a) a sportszövetségi integrált működés keretében a diák- és egyetemi-főiskolai sport országos sportszövetségével 
együttműködik a sportszövetségek és a diák- és egyetemi-főiskolai sportszövetségek, valamint a diák- és egyetemi-
főiskolai sport területén működő sportszervezetek közötti szakmai feladatok összehangolt ellátásában,
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b) szakmai javaslatot tesz a sportolói kettős karrier programok bevezetésére és működtetésére;
c) a  diák- és egyetemi-főiskolai sport országos sportszövetségével együttműködve elősegíti a  versenyzők diák- és 
egyetemi-főiskolai sport kiemelkedő nemzetközi sporteseményeire való felkészülését, illetve részvételét.
(4) Az NDHSZ feladatai a szabadidősport területén elsősorban:
a) szabadidősportot népszerűsítő tevékenységet végez,
b) közreműködik az integrált szabadidősportos feladatokban,
c) részt vesz a szabadidősporttal kapcsolatos nemzetközi együttműködésben,
d) segíti az  ifjúság testi, erkölcsi és kulturális nevelését, támogatja a  tisztességes játék (fair play) szellemében való 
versenyzést, fellép a  sportmozgalomra ható káros jelenségek (különösen a  tiltott teljesítményfokozás, valamint 
a  verseny, mérkőzés eredményének tiltott eszközökkel, módszerekkel történő befolyásolása és a  fogadási csalás) 
ellen.
(5) Az NDHSZ stratégiai jellegű feladatai elsősorban:
a) javaslatot tesz a  sportpolitikáért felelős miniszter részére a  diák-hallgatói és a  szabadidősporttal 
kapcsolatos kormányzati intézkedések, szabályozási koncepciók megtételére, véleményezi a  diák-hallgatói és 
a szabadidősporttal kapcsolatos jogszabály-tervezeteket,
b) javaslatot tesz a  diák-hallgatói és a  szabadidősport stratégiai fejlesztési céljaira és irányaira, és ezek 
meghatározásában együttműködik a sportpolitikáért felelős miniszterrel,
c) együttműködik a  sportpolitikáért felelős miniszterrel és a  további sportköztestületekkel a  sport stratégiai 
fejlesztési céljainak meghatározásában és megvalósításában,
d) együttműködik a  sportpolitikáért felelős miniszterrel a  sportszakemberek képzési, továbbképzési, valamint 
foglalkoztatási céljait szolgáló programok meghatározásában, segíti a  sportszövetségek kötelező sportszakember-
továbbképzési feladatainak ellátását,
e) együttműködik a  sportpolitikáért felelős miniszterrel a  sporttudomány fejlesztésével összefüggő szakmai 
feladatok ellátásában,
f ) közreműködik a  korszerű edzésmódszerek kidolgozásában, alkalmazásában, és segíti a  hatékony módszerek és 
eljárások széleskörű terjesztését,
g) a  doppingellenes tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint közreműködik 
a doppingellenes tevékenységgel összefüggő sportszakmai feladatok ellátásában.
(6) Az  NDHSZ feladatai a  sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetéből 
származó, a  diák-hallgatói és a  szabadidősporttal összefüggő állami sportcélú támogatások tervezésével, 
elosztásával, felhasználásával, elszámolásával és ellenőrzésével kapcsolatos – az e törvényben és az állami sportcélú 
támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint – a következők:
a) az  államháztartásért felelős miniszter által meghatározott, a  sportpolitikáért felelős miniszter által az  NDHSZ 
részére megadott határidőben a központi költségvetési támogatások elosztásának irányaira és arányaira vonatkozó 
javaslatot küld a  sportpolitikáért felelős miniszter részére az  (5)  bekezdés c)  pontja szerinti, a  sport stratégiai 
fejlesztési céljainak figyelembevételével,
b) javaslatot tesz a diák-hallgatói és a szabadidősporttal összefüggő állami sportcélú támogatások felosztási elveire,
c) dönt a  részére rendelkezésre bocsátott állami sportcélú támogatások felhasználásáról és folyósítja 
a támogatásokat,
d) koordinálja és folyamatosan nyomon követi a  rendelkezésére bocsátott állami sportcélú támogatás 
felhasználását,
e) szakmailag véleményezi az  éves támogatási programok megvalósításának folyamatában (az adminisztratív 
célú támogatások kivételével) benyújtott negyedéves szakmai előrehaladási jelentéseket és azok eredményéről 
tájékoztatja a sportpolitikáért felelős minisztert,
f ) részt vesz a  részére juttatott állami sportcélú támogatás felhasználásával kapcsolatos elszámolási feladatokban, 
ennek keretében
fa) elszámoltatja a kedvezményezettet a továbbadott állami sportcélú támogatásról,
fb) elszámol a 46/R. § (1) bekezdésében meghatározott állami sportcélú támogatással.
(7) Az NDHSZ feladatai az egyetemi versenysport területén elsősorban:
a) a  Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (a  továbbiakban: FISU) által kizárólagos nemzeti egyetemi 
sportszövetségként elismert Magyar Egyetemi − Főiskolai Sportszövetségen (a  továbbiakban: MEFS) keresztül 
részt vesz a  nemzetközi egyetemi sportszervezetek tevékenységében, szervezi a  FISU egyetemi világjátékain 
(Universiade) és egyetemi világbajnokságain, valamint az Európai Egyetemi Sportszövetség (a továbbiakban: EUSA) 
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európai egyetemi játékain és európai egyetemek bajnokságain való magyar részvételt és az  arra való felkészülés 
szakmai feladatait,
b) a  MEFS-en keresztül, az  érintett sportszövetségekkel együttműködve szervezi a  FISU és az  EUSA hazai 
eseményeit, továbbá a Magyar Egyetemi – Főiskolai Országos Bajnokságokat.
46/N. § (1) Az NDHSZ tagjai – az NDHSZ alapszabályának elfogadása esetén –
a) a diák- és hallgatói sport területén országos jelleggel működő sportszövetségek,
b) a szabadidősport területén országos jelleggel működő sportszövetségek, valamint
c) a  diák-hallgatói, valamint a  szabadidősport működését segítő más személyek, amennyiben az  alapszabály így 
rendelkezik.
(2) Az NDHSZ tagjait a főtitkár vagy az azzal azonos jogállású tisztségviselő (a továbbiakban együtt: NDHSZ-főtitkár) 
tartja nyilván.
(3) Az  NDHSZ leendő tagja tagfelvételi kérelmének, illetve a  személyes jogosultság alapján az  NDHSZ tagjává 
váló személy a  tagfelvételre irányuló nyilatkozatának benyújtásával egyidejűleg hatósági bizonyítvánnyal igazolja 
az NDHSZ-főtitkár részére azt a tényt, hogy büntetlen előéletű.
(4) Az  NDHSZ elnökségi tagjának jelölt személy az  elnökségi taggá választását megelőzően az  NDHSZ-főtitkár 
részére hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy büntetlen előéletű.
(5) Az
a) NDHSZ tagja a tagság fennállása alatt az NDHSZ elnökének felhívására,
b) NDHSZ elnökségi tagja az  elnökségi megbízatásának időtartama alatt a  közgyűlés írásbeli – a  mulasztás 
jogkövetkezményeinek ismertetését tartalmazó – felhívására
a felhívástól számított tizenöt munkanapon belül, vagy ha e határidőn belül a felhívott személyén kívül álló ok miatt 
nem lehetséges, az ok megszűnését követően haladéktalanul, az NDHSZ főtitkár részére hatósági bizonyítvánnyal 
igazolja azt a tényt, hogy büntetlen előéletű.
(6) Ha az  NDHSZ tagja, illetve az  NDHSZ elnökségi tagja igazolja, hogy büntetlen előéletű, az  NDHSZ a  bűnügyi 
nyilvántartó szerv által az  igazolás céljából kiállított hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárásért megfizetett 
igazgatási szolgáltatási díjat részére megtéríti.
(7) Ha az  NDHSZ tagja, illetve az  NDHSZ elnökségi tagja büntetett előéletűvé válik, vagy az  (5)  bekezdésben 
meghatározott igazolási kötelezettségének a  teljesítését elmulasztja, tagsági jogviszonya, illetve elnökségi tagsági 
megbízatása megszűnik.
(8) Az NDHSZ-főtitkár
a) a (3) bekezdés alapján megismert személyes adatokat az NDHSZ-tagságról meghozott döntés időpontjáig,
b) a  (4)  bekezdés alapján megismert személyes adatokat az  NDHSZ elnökségi tagságról meghozott döntés 
időpontjáig,
c) az (5) bekezdés alapján megismert személyes adatokat az NDHSZ-tag tagsági viszonyának megszűnéséig
kezeli.
46/O.  § (1) Az  NDHSZ legfelsőbb szerve a  közgyűlés, amely a  tagok összességéből áll. Az  NDHSZ alapszabálya 
lehetővé teheti, hogy – az arányosság elvének betartásával – egy tag több képviselőt is küldjön – tagsági jogokkal – 
a közgyűlésbe. Az NDHSZ közgyűlésének részletes összetételét az NDHSZ alapszabálya határozza meg.
(2) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály megállapítása és módosítása,
b) az  elnök, valamint az  elnökség többi tagjának, a  felügyelő szerv (felügyelőbizottság) elnökének és választott 
tagjainak megválasztása és visszahívása,
c) az előző évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámoló, valamint a tárgyévi költségvetés (pénzügyi és szakmai 
terv) elfogadása,
d) az ügyintéző és képviseleti szerv (elnökség) éves beszámolójának elfogadása,
e) döntés minden olyan ügyben, amelyet az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
(3) Az  NDHSZ közgyűlésén a  sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium képviselője, valamint 
a felügyelőbizottság elnöke tanácskozási joggal vehetnek részt.
(4) Az  NDHSZ-ügyintéző és képviseleti szerve a  tagok által ilyen célból – az  alapszabályban meghatározottak 
szerint – közvetlenül választott testület (elnökség). Az  NDHSZ elnökségének tagjai: az  elnök, valamint az  NDHSZ 
alapszabályában meghatározott további személyek és szervezetek képviselői. Az elnökség tagja büntetlen előéletű 
magyar állampolgár lehet. Az NDHSZ elnökségének tagja nem lehet állami vezető.
(5) Az  elnökség ülésére – tanácskozási joggal – meg kell hívni a  felügyelőbizottság tagjait, valamint 
a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium képviselőjét.
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46/P.  § (1) Az  NDHSZ működését és gazdálkodását felügyelőbizottság ellenőrzi. A  felügyelőbizottság elnökét és 
két tagját a közgyűlés választja meg és hívja vissza, egy tagját a sportpolitikáért felelős miniszter, egy tagját pedig 
az Országgyűlés sportért felelős bizottsága nevezi ki és hívja vissza. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása öt 
évre szól.
(2) A  felügyelőbizottság – az  NDHSZ közgyűlése által elfogadott – éves ellenőrzési munkaterv alapján látja el 
feladatát.
(3) A  felügyelőbizottság írásbeli jelentése hiányában a  közgyűlés a  46/O.  § (2)  bekezdés c)–d)  pontjai szerinti 
beszámolókról és az  NDHSZ költségvetéséről nem dönthet. Az  NDHSZ alapszabálya határozza meg az  NDHSZ 
közgyűlése és elnöksége elé kizárólag a felügyelőbizottság előzetes véleménye alapján terjesztendő további ügyek 
körét. A felügyelőbizottság feladatkörében eljárva, azzal összefüggésben az NDHSZ irataiba betekinthet, az NDHSZ 
tagjától és tisztségviselőjétől felvilágosítást kérhet.
(4) Ha a felügyelőbizottság a feladatai ellátása során jogszabályt, az alapszabályt, az NDHSZ valamely testületének 
döntését vagy egyébként az NDHSZ érdekeit sértő körülményt észlel, az arra jogosult számára intézkedési javaslatot 
tesz, illetve jogosult – jogszabály vagy az  alapszabály megsértése esetén köteles – a  napirend megjelölésével 
a közgyűlés összehívását kezdeményezni.
(5) A  felügyelőbizottság – az  alapszabály vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel – maga állapítja meg 
működésének részletes szabályait, amit a közgyűlés hagy jóvá.
(6) Az  NDHSZ elnökségének tagjai és azok Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói nem lehetnek 
a  felügyelőbizottság tagjai. Az  alapszabály az  összeférhetetlenség további eseteit is megállapíthatja, valamint 
rendelkezik az összeférhetetlenségi ok felmerülése esetén követendő eljárásról.
(7) Az  NDHSZ gazdálkodását a  felügyelőbizottság mellett az  elnökség által megbízott könyvvizsgáló is 
ellenőrzi. A  könyvvizsgáló írásbeli jelentése hiányában a  közgyűlés a  46/O.  § (2)  bekezdés c) és d)  pontjai szerinti 
beszámolókról és költségvetésről nem dönthet.
46/Q. § (1) Az NDHSZ működése felett a törvényességi ellenőrzést az ügyészség látja el.
(2) Ha a  működés törvényessége másképpen nem biztosítható, az  ügyész keresettel a  bírósághoz fordulhat. 
Az  ügyész által indított perek a  Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartoznak. A  Fővárosi Törvényszék az  ügyész 
keresete alapján szükség esetén:
a) hatályon kívül helyezheti az NDHSZ bármely szervének törvénysértő határozatát, és szükség szerint új határozat 
meghozatalát rendelheti el,
b) a  működés törvényességének helyreállítása céljából összehívhatja az  NDHSZ közgyűlését, vagy határidő 
tűzésével a törvényes működés helyreállítására kötelezheti a közgyűlést, és minderről értesíti a NDHSZ-nél választott 
felügyelőbizottságot is,
c) ismételt vagy súlyos törvénysértés esetén, vagy ha az  NDHSZ-nek nincs szabályosan megválasztott ügyintéző 
és képviseleti szerve, vagy az  a  törvénysértő állapot megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket nem teszi 
meg, az  NDHSZ-nek vagy egyes szerveinek működését felfüggeszti, egyidejűleg – a  törvénysértő állapot 
megszüntetésének időtartamára, de legfeljebb a kijelöléstől számított kilencven napra – felügyelő biztost jelöl ki.
(3) A  Fővárosi Törvényszék meghatározhatja a  felügyelő biztos feladatait, a  jogszerűség helyreállítására határidőt 
szabhat, és szükség szerint – a  felügyelő biztos felmentésével vagy anélkül – új felügyelő biztost rendelhet ki. 
A  felügyelő biztos – szükség esetén – köteles a  működés törvényességének helyreállítása céljából haladéktalanul 
összehívni az  NDHSZ illetékes szervét. Ha az  NDHSZ a  működés törvényességét helyreállította, működésének 
felfüggesztését meg kell szüntetni.
(4) Nem rendelhet ki felügyelő biztosként az, aki nem lehet az  NDHSZ elnökségének tagja. A  felügyelő biztos 
tevékenységéről és annak eredményéről tájékoztatja a  Fővárosi Törvényszéket és a  sportpolitikáért felelős 
minisztert. A felügyelő biztos költségtérítését a bíróság állapítja meg, és az NDHSZ viseli.
(5) A felügyelő biztos e jogkörében végzett tevékenysége során, azzal összefüggésben nem utasítható.
46/R. § (1) Az állam – a (2) bekezdésben meghatározottak szerint – évente biztosítja az NDHSZ közfeladat ellátással 
összefüggő működési kiadásait.
(2) Az NDHSZ az állami támogatás mellett a tagdíjból és a tagok által nyújtott más hozzájárulásokból, szponzori és 
egyéb bevételekből gazdálkodik.
A Sport Állandó Választottbíróság
47.  § (1) A  Sport Állandó Választottbíróság az  e  törvényben megállapított eltérésekkel a  választottbíráskodásról 
szóló törvény rendelkezései szerint jár el – a  felek kölcsönös alávetési nyilatkozata alapján egyezség létrehozására 
törekedve – az alábbi sporttal kapcsolatos ügyekben:
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a) a  sportszövetségek és tagjaik, illetve a  tagok egymás közötti – a  sportszövetségekhez kötődő tevékenységük 
körében keletkezett – sporttal kapcsolatos jogvitákban,
b) a sportszövetségek, illetve a sportolók és a sportszakemberek közötti sporttal kapcsolatos jogvitákban,
c) a sportszervezetek, illetve a sportolók és a sportszakemberek közötti sporttal kapcsolatos jogvitákban,
d) a MOB, valamint a tagjai közötti, sporttal kapcsolatos jogvitákban.
(2) A Sport Állandó Választottbíróság az érintett sportoló, sportszakember, sportszervezet, valamint sportszövetség 
kérelmére eljárhat a  versenyengedély kiadására és visszavonására vonatkozó, igazolási és átigazolási, továbbá 
sportfegyelmi, valamint az  indulási joggal kapcsolatos ügyekben is, ha ezekben a  3.  § (6)  bekezdése, a  14.  § 
(2) bekezdése, illetve a 33. § (4) bekezdése alapján bírósági eljárásnak van helye.
(3) A  (2)  bekezdésben meghatározott ügyekben a  választottbíráskodásról szóló törvény rendelkezéseit abban 
az  esetben kell alkalmazni, ha e  törvény – a  felek kölcsönös alávetési nyilatkozata kivételével – eltérően nem 
rendelkezik.
(4) Az  (1)  bekezdésben meghatározott ügyekben a  Sport Állandó Választottbíróság a  választottbírósági tanács 
(egyesbíró) megválasztásától számított 30 napon belül köteles tárgyalást tartani, és a  tárgyalás befejezésétől 
számított 15 napon belül az ügyet döntéshozatallal befejezni.
(5) A (2) bekezdésben meghatározott ügyekben az eljáró választottbírót vagy a háromtagú tanácsot a Sport Állandó 
Választottbíróság elnökének a  kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül ki kell jelölnie. A  Sport Állandó 
Választottbíróság a  választottbíró vagy a  választottbírói tanács kijelölésétől számított 15 napon belül köteles 
tárgyalást tartani, és a tárgyalás befejezésétől számított 15 napon belül:
a) a kérelemnek helyt adva a sportszövetség határozatát, vagy hatályon kívül helyezni (új eljárásra való utasítással 
vagy anélkül), vagy megváltoztatni, illetve
b) a kérelmet elutasítani.
(6) A  Sport Állandó Választottbíróság a  MOB keretén belül működik. Elnökét és legalább tizenöt tagját a  MOB 
elnöksége négy évre választja meg a  jogi szakvizsgával és legalább öt év joggyakorlattal rendelkező, a  sport 
területén tapasztalatokkal rendelkező jogászok közül.
(7) A  Sport Állandó Választottbíróság eljárási szabályzatát maga állapítja meg. A  szabályzat hatálybalépéséhez 
a MOB elnökének előzetes jóváhagyása szükséges.”

13. §  Az Stv. 49. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A sport társadalmilag hasznos céljainak megvalósítása érdekében az állam:)
„b) gondoskodik − a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározottak szerint – a mindennapos testnevelés 
feltételeinek megteremtéséről a  köznevelésben, továbbá közreműködik ezek biztosításában a  felsőoktatási 
intézményekben és a felsőoktatási kollégiumokban,”

14. §  Az Stv. 50. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány:)
„a) a  költségvetésről szóló törvénnyel összhangban – figyelemmel a  környezet- és természetvédelem érdekeire, 
valamint az  egészségügyi és az  esélyegyenlőséget biztosító egyéb követelményekre – meghatározza a  sport 
állami támogatásának, az  állami támogatás felhasználásának és ellenőrzésének alapvető célkitűzéseit, rendszerét, 
módszereit, valamint a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium fejezethez tartozó állami sport 
célú támogatások felhasználásának és elosztásának részletes szabályait,”

15. §  Az Stv. 51. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A sportpolitikáért felelős miniszter:
a) a sportszövetségek által elkészített sportágfejlesztési tervek alapján előkészíti a sporttal kapcsolatos kormányzati 
döntéseket,
b) ellátja a  sportcélú központi állami pénzeszközök tervezésével, elosztásával kapcsolatos, e  törvényben 
és az  államháztartás működésére, valamint az  állami sportcélú támogatásra vonatkozó jogszabályokban 
meghatározott feladatokat, ellenőrzi a  pénzeszközök felhasználását, gondoskodik a  jogosulatlanul igénybe vett 
állami támogatás visszafizettetéséről,
c) gondoskodik a sporttal kapcsolatos kormányzati döntések végrehajtásáról,
d) szakmai támogatást nyújt a helyi önkormányzatok sporttal összefüggő feladatainak ellátásához,
e) együttműködik az Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórummal, az érintett megyei önkormányzatokkal, 
a főváros esetén a fővárosi önkormányzattal,
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f ) együttműködik a sportköztestületekkel, valamint kapcsolatot tart a sport területén működő civil szervekkel,
g) a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggésben – a ga) és gb) alpontban meghatározott feladatok esetén 
a Ket. rendelkezései alapján közigazgatási hatósági jogkörben – ellátja a sportfejlesztési programok jóváhagyásával 
és a  támogatási igazolásokkal kapcsolatban a  hatáskörébe utalt feladatokat, valamint a  látvány-csapatsport 
támogatás felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatos elszámolással, részelszámolással összefüggő feladatokat:
ga) a  Tao. 22/C.  § (1)  bekezdés a) és e)  pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet 
kérelme esetén dönt a  Tao. 4.  § 44.  pontjában és 22/C.  §-ában meghatározott támogatás feltételét képező 
sportfejlesztési program, valamint a Tao. 22/C. § (9) bekezdés szerinti sportfejlesztési program jóváhagyásáról,
gb) a  Tao. 22/C.  § (1)  bekezdés a) és e)  pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult 
szervezet kérelme esetén igazolja a  támogatások igénybevételére vonatkozó jogosultságot, továbbá kiállítja 
az adókedvezményekre jogosító, a Tao. 22/C. §-a szerinti támogatási igazolást,
gc) a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő adatszolgáltatási tevékenységet végez,
gd) a Tao. 22/C.  § (1)  bekezdés a) és e)  pontjában, valamint a Tao. 22/C.  § (9a)  bekezdése szerinti esetben a Tao. 
22/C.  § (1)  bekezdés b)–d)  pontjában meghatározott támogatott szervezetek jóváhagyott sportfejlesztési 
programjai vonatkozásában ellenőrzi a  Tao. 4.  § 44.  pontjában és 22/C.  §-ában meghatározott támogatás 
rendeltetésszerű felhasználását, a  támogatással megvalósuló beruházásokkal érintett sportcélú ingatlanok és 
a  támogatásból megvalósuló tárgyi eszköz felújítások sportcélú hasznosításának fenntartását, valamint a  22.  § 
(2) bekezdés f ) pont ff) alpontja szerinti, a szakszövetség által készített, ellenőrzésre vonatkozó összesítő elszámolást 
jóváhagyja,
ge) a  szakszövetség kezdeményezésére intézkedik a  Tao. 22/C.  § (6)  bekezdés a) és d)  pontjában meghatározott 
jelzálogjognak az  állam javára az  ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetésére vonatkozó kérelem 
benyújtásáról;
gf ) kötelezi a  támogatott szervezetet a Tao. 4.  § 44.  pontja, a  22/C.  §-a és 24/A.  §-a szerinti támogatás, valamint 
annak a  látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a  támogatás 
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló kormányrendeletben 
meghatározottak szerinti kamata állam részére történő befizetésére, ha a  támogatás felhasználásának ellenőrzése 
során megállapítja, hogy a támogatott szervezet a támogatást nem rendeltetésszerűen vette igénybe;
gg) kezdeményezi az  adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülő, szabálytalanul igénybe vett és be nem 
fizetett támogatás, valamint annak a  látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, 
felhasználásáról, a  támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 
kormányrendeletben meghatározottak szerint megnövelt összege és kamata behajtását, ha a  gf )  pont szerinti 
kötelezés ellenére a  támogatott szervezet a  nem rendeltetésszerűen igénybe vett támogatást és annak kamatát 
nem fizeti be az állam részére;
gh) ellátja a jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat;
gi) kapcsolatot tart az állami adóhatósággal, a Tao. szerint nyújtott támogatás ellenőrzésére jogosult más szervekkel, 
valamint a  22.  § (2)  bekezdés f )  pontjában meghatározott jogkörében eljáró látvány-csapatsportág országos 
sportági szakszövetségével, ennek keretében a  kérelem elbírálását követő 8 napon belül tájékoztatja a  látvány-
csapatsportág országos sportági szakszövetségét az általa kiadott támogatási igazolásokról;
gj) ellátja a Tao. 24/A. § (19) bekezdésében meghatározott igazolás kiállításával összefüggő feladatokat;
h) gyakorolja az  e  törvényben, valamint külön jogszabályokban meghatározott hatósági jogköröket, különösen 
az olimpiai járadékkal és a Nemzet Sportolója Címmel összefüggő, e törvényben, továbbá az olimpiai járadékról és 
a  Nemzet Sportolója Cím adományozásáról szóló kormányrendeletekben meghatározott közigazgatási hatósági 
feladatokat;
i) programokat dolgoz ki:
ia) a versenysportnak,
ib) az utánpótlás-nevelésnek,
ic) a diák- és egyetemi-főiskolai sportnak,
id) a fogyatékosok sportjának,
ie) a szabadidősportnak (ideértve különösen a gyermek- és ifjúsági sport, a nők és a családok sportja, a munkahelyi 
sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sportja és a szenior sport),
if ) a sportszakemberek képzésének és kötelező továbbképzésének,
ig) a sportkultúra fenntartásának és a határon túli magyar sportkapcsolatok ápolásának, fejlesztésének,
ih) a sport szakmúzeumi rendszere fenntartása biztosításának,
ii) a sportpiac fejlődésének,
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ij) a sport egyéb területeinek
támogatására és e  programokban elősegíti az  esélyegyenlőséget, továbbá a  programok kidolgozását 
a  népegészségügyi érdekek hatékony érvényesítése céljából a  feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszterekkel 
együttműködve végzi,
j) közreműködik a sportszakember-képzésben és -továbbképzésben a hatáskörébe tartozó feladatok teljesítésében, 
valamint a  sport szakmai (oktatási, továbbképzési, kutatási, sporttudományos, sportegészségügyi) hátterének 
biztosítása érdekében együttműködik az e feladatokat ellátó intézmények felügyeletét ellátó minisztériumokkal,
k) meghatározza az  állami sportcélú támogatásban részesülő kiemelkedő jelentőségű sportegészségügyi és 
sporttudományos feladatokat, javaslatot tesz a  sportegészségügyi és a  sporttudományos feladatok ellátásának 
szervezeti kereteire, és figyelemmel kíséri a feladatok megvalósítását,
l) az országos sportági szakszövetségi és az országos sportági szövetségi jogállás bírósági bejegyzését megelőzően 
igazolja a 20. § (4)–(5) bekezdésében és a 28. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott feltételek fennállását,
m) meghatározza a támogatási rendszerek minőségbiztosítási rendszerét (benchmark-rendszer) és követelményeit.”

16. §  Az Stv. „Állami feladatok és ellátásuk szervezetrendszere” alcíme a következő 52–54. §-sal egészül ki:
„52. § A sportpolitikáért felelős miniszter feladatai az utánpótlás-nevelés területén elsősorban:
a) megszervezi, integrálja a  fiatal sportolók általános és sportági felkészítésének tudományos vizsgálatát és 
gondoskodik annak végrehajtásáról,
b) irányítja, felügyeli, támogatja, és a  sportszövetségek bevonásával működteti a  tehetséggondozó, 
élutánpótlás-nevelő programokat és a  sportiskolai programot, együttműködik a  programokban szereplő 
sportszövetségekkel,
c) a  tehetséggondozó programokban részt vevő sportszövetségek bevonásával meghatározza a  programokba 
bekerült sportolók magas színvonalú edzésmunkájának szakmai feltételeit, és ez  alapján biztosítja a  támogatást 
a sportszövetségek ez irányú munkájához,
d) sportkutatási-módszertani és tudományos tevékenységet folytat: megfogalmazza a  szakmai-kutatási 
feladattervezeteket, ellátja és koordinálja a  kutatási feladatokat, részt vesz a  működő sportágfejlesztési 
programokban, sportszakmai fórumokat hív össze, valamint részt vesz a hazai és nemzetközi sportkutatási feladatok 
elvégzésében, kutatási programok szervezésében, végrehajtásában.
53. § A sportpolitikáért felelős miniszter feladatai a diák- és hallgatói sport területén elsősorban:
a) az országos jelleggel működő diák- és hallgatói sportszövetségeken keresztül támogatja a diák- és hallgatói sport 
területén megvalósuló szervezett sporttevékenységet,
b) támogatja a  sportolói kettős karrier programok, különösen a  Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj bevezetését, 
működését,
c) működteti a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj programot.
54.  § A  sportpolitikáért felelős miniszter feladata a  szabadidősport területén, hogy az  országos jelleggel működő 
szabadidősport szövetségeken keresztül támogatja a  szabadidősportot népszerűsítő tevékenységet, aminek 
keretében a  szabadidősporttal foglalkozó integrált sportszövetségi és diák-, egyetemi-főiskolai sportprogramok 
megvalósításán, valamint elsődlegesen szabadidősport-tevékenység szervezésére létrehozott sportszervezetek 
támogatásán keresztül szélesíti a  sport tömegbázisát, a  testmozgás, egészséges életmód népszerűsítésére 
vonatkozó programok támogatásával hozzájárul a sport kedvező hatásainak, értékeinek elterjesztéséhez.”

17. §  Az Stv. 56. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  állam a  sporttevékenység gyakorlásához az  e  törvényben, a  központi költségvetési törvényben és más, 
a  sport állami támogatásáról rendelkező jogszabályban meghatározottak szerint pénzügyi támogatást nyújt. 
Az állami támogatás:
a) jogszabályban normatív módon meghatározott feltételek szerint és mértékben jogosultság biztosítására, vagy 
– a versenysport támogatása esetén – pontértéktáblázat alapján – előzetesen kiszámított működési támogatásként 
szerződés alapján,
b) a sportszervezetek, sportszövetségek, helyi önkormányzatok és a sportköztestületek által összeállított, a szakmai 
feladatok ellátásának következő évi szakmai tervét, valamint annak finanszírozási koncepcióját tartalmazó 
támogatási kérelem benyújtását és annak elbírálását követően, szerződés alapján, vagy
c) a  versenysport, az  utánpótlás-nevelés, az  iskolai és diáksport, a  egyetemi-főiskolai sport, a  szabadidősport és 
a  fogyatékosok sportja, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott sportfeladatok támogatására kiírásra kerülő 
pályázat útján, szerződés alapján vehető igénybe.
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Az a)–c) pont szerint biztosított állami sportcélú támogatásokhoz való hozzáférés, a támogatások felhasználásának, 
elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályaira az e törvényben foglaltakon túl az államháztartás működési 
rendjéről szóló jogszabályokat és a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium fejezethez tartozó 
állami sport célú támogatások felhasználásának és elosztásának szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltakat 
kell alkalmazni.”

18. § (1) Az Stv. 57. § (2) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem kaphat állami sportcélú támogatást:)
„d) a  sportszervezet, a  sportszövetség, a  sportköztestület, valamint a  helyi önkormányzat, ha nem tesz eleget 
a nemzeti sportinformációs rendszer részére való adatszolgáltatási kötelezettségének,
e) a sportszervezet, a sportszövetség, valamint a sportköztestület, ha nem teljesíti a doppingellenes tevékenységről 
szóló kormányrendeletben meghatározott doppingellenes feladatait,”

 (2) Az Stv. 57. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  sportszövetség a  sportköztestület – sportpolitikáért felelős miniszter által meghatározott időpontban 
tett – felhívására elkészíti és megküldi a  sportköztestület részére a  működésével összefüggő, valamint szakmai 
feladatai ellátásának következő évi szakmai tervét, valamint annak finanszírozási koncepcióját. A  sportköztestület 
a  sportszövetség által megküldött szakmai tervek és finanszírozási koncepciók figyelembevételével 
az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott, a sportpolitikáért felelős miniszter által a sportköztestület 
részére megadott határidőben javaslatot tesz a  miniszter részére a  sportszövetség állami sportcélú támogatások 
felhasználásáról és elosztásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerinti támogatásáról.”

19. §  Az Stv. 58. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Gerevich Aladár-sportösztöndíj mértékét, tárgyévi szövetségi keretösszegét és adományozásának részletes 
feltételeit – az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló kormányrendeletben foglaltakra 
figyelemmel − a  sportpolitikáért felelős miniszter a  MOB és az  MPB, a  nem olimpiai sportágak tekintetében 
az NVESZ javaslatának figyelembe vételével állapítja meg és folyósítja.”

20. §  Az Stv. 64. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az olimpiai központok sportszakmai felügyeletét a MOB és a Magyar Paralimpiai Bizottság közreműködésével 
a  sportpolitikáért felelős miniszter, a  vagyongazdálkodási és létesítményfejlesztési szakmai felügyeletét az  állami 
vagyon felügyeletéért felelős miniszter látja el.”

21. §  Az Stv. a következő X/B. Fejezettel egészül ki:
„X/B. FEJEZET
NEMZETI SPORTINFORMÁCIÓS RENDSZER
76/D.  § (1) A  nemzeti sportinformációs rendszer a  sportolókra, a  sportszakemberekre, a  sportszervezetekre, 
a  sportszövetségekre, a  sportköztestületekre, ezek tevékenységére, valamint a  sportlétesítményekre vonatkozó 
adatoknak a nyilvántartását szolgáló elektronikus nyilvántartási rendszer.
(2) A  nemzeti sportinformációs rendszert a  sportpolitikáért felelős miniszter működteti. A  sportpolitikáért felelős 
miniszter e feladatkörében biztosítja a nemzeti sportinformációs rendszer döntés-előkészítési, statisztikai, valamint 
sportszakmai, továbbá szolgáltató elemeinek működési feltételeit, üzemeltetését és fejlesztését azzal, hogy 
biztosítja a nemzeti sportinformációs rendszerben nyilvántartott adatok statisztikai célokra történő felhasználását és 
statisztikai felhasználás céljából a hivatalos statisztikai szolgálat részére történő átadását.
(3) A  sportpolitikáért felelős miniszter a  nemzeti sportinformációs rendszer személyes adatokra vonatkozó 
adattartalmát az e törvényben meghatározott esetben kezelheti.
(4) A nemzeti sportinformációs rendszer személyes adatokra vonatkozó adattartalmából – ha törvény eltérően nem 
rendelkezik – adattovábbítás nem teljesíthető.
76/E.  § (1) A  sportszervezet adatot szolgáltat a  nemzeti sportinformációs rendszerbe a  sportszervezettel tagsági, 
szerződéses vagy tanulói jogviszonyban álló sportolókról. Az  adatszolgáltatás a  3.  § (3)  bekezdés a)  pontjában 
meghatározott személyes adatokra terjed ki.
(2) A  sportszövetség a  versenyengedélyeket a  nemzeti sportinformációs rendszerben tartja nyilván. 
A sportszövetség ennek keretében adatot szolgáltat a nemzeti sportinformációs rendszer részére az általa kiadott 
versenyengedélyekről, a  versenyengedéllyel rendelkezők versenyeken vagy versenyrendszerben való tényleges 
részvételéről. Az adatszolgáltatás a 3. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott személyes adatokra is kiterjed.
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(3) A  nemzeti sportinformációs rendszerben szereplő, (1) és (2)  bekezdés szerinti személyes adatokat 
az e törvényben meghatározottak szerint
a) a  sportszervezet a  versenyengedély igénylése, és a  versenyengedélyben foglaltak fennállásának igazolása 
céljából,
b) a sportszövetség a versenyengedély kiállítása, az abban meghatározott jogosultságok fennállásának ellenőrzése, 
továbbá a versenyengedély visszavonása céljából,
c) a sportpolitikáért felelős miniszter az adatszolgáltatás validitásának ellenőrzése céljából
a versenyengedély érvényességi ideje alatt kezelheti.
76/F.  § (1) A  sportszövetség és a  sportszervezet adatot szolgáltat a  nemzeti sportinformációs rendszerbe 
az  általa foglalkoztatott sportszakemberekről. Az  adatszolgáltatás a  sportszakember nevét, születési helyét 
és idejét, képmását, valamint a  sport területén képesítéshez kötött tevékenységek jegyzékéről rendelkező 
kormányrendeletben meghatározott képesítések, szakképzettség megnevezését tartalmazza.
(2) A nemzeti sportinformációs rendszerben szereplő, (1) bekezdés szerinti személyes adatokat
a) a sportszövetség és a sportszervezet a sportszakember jogviszonyának fennállása alatt,
b) a  sportpolitikáért felelős miniszter az  adatszolgáltatás validitásának ellenőrzése céljából a  sportszakember 
jogviszonyának fennállása alatt
kezelheti.
76/G. § A nemzeti sportinformációs rendszerbe a nemzeti sportinformációs rendszerről szóló kormányrendeletben 
foglaltak szerint személyes adatnak nem minősülő adatokat szolgáltatnak
a) a sportszervezetek,
b) a sportszövetségek,
c) a sportköztestületek,
d) a sportlétesítmény tulajdonosa, illetve üzemeltetője vagy használója.”

22. §  Az Stv. 77. §-a a következő x) és y) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„x) CAS: Nemzetközi Sportdöntőbíróság,
y) nemzetközi szintű sportoló: olyan sportoló, aki sportversenyeken vesz részt nemzetközi szinten (az egyes 
nemzetközi szövetségek általi meghatározás szerint).”

23. §  Az Stv. „Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 78/D. §-sal egészül ki:
„78/D. § (1) A MOB a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló 2016. évi CXIX. törvény (a továbbiakban: 
Módtv3.) hatálybalépését követő 45 napon belül köteles közgyűlést tartani, amelyen meg kell állapítania 
a Módtv3-ban foglaltaknak megfelelően módosított alapszabályát.
(2) A sportpolitikáért felelős miniszter és a MOB 2016. december 31-ig a Módtv3-ban meghatározott közfeladatok 
feladat- és hatáskör változásának átadás-átvételéről megállapodást köt.
(3) Az  MPB a  Módtv3. hatálybalépését követő 45 napon belül köteles Módtv3-ban foglaltaknak megfelelően 
gondoskodni az átalakulásáról és köztestületként kezdeményezni a Fővárosi Törvényszéknél történő nyilvántartásba 
vételét.
(4) A sportpolitikáért felelős miniszter a Módtv3. hatálybalépését követő 45 napon belül köteles a Módtv3. alapján új 
sportköztestületként megalakuló NVESZ és NDHSZ közgyűlését összehívni, amelyen az NVESZ-nek és az NDHSZ-nek 
döntenie kell a  tagságáról, meg kell állapítania a  Módtv3-ban foglaltaknak megfelelő alapszabályát, elnökséget, 
felügyelőbizottságot és tisztségviselőket kell választania.
(5) A MOB és az MPB, a MOB és az NVESZ, a MOB és az NDHSZ 2016. december 31-ig a Módtv3-ban meghatározott 
közfeladatok feladat- és hatáskör változásának átadás-átvételéről megállapodást köt.”

24. §  Az Stv. „Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 78/E. §-sal egészül ki:
„78/E.  § (1) A  MOB jogutódja az  olimpiai járadékkal és a  Nemzet Sportolója Címmel összefüggésben a  Módtv3. 
hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági ügyekben a sportpolitikáért felelős miniszter.
(2) A Módtv3-mal megállapított 23. § (1) bekezdés h) és i) pontja szerinti szabályzatok megalkotására az országos 
sportági szakszövetség és az  országos sportági szövetség a  Módtv3. hatálybalépésétől számított 45 napon belül 
köteles.
(3) A MOB jogutódja a paralimpiai mozgalommal kapcsolatos szervezett versenysporttal és a fogyatékosok verseny-, 
diák- és hallgatói sportjával, valamint szabadidősportjával összefüggő feladatai tekintetében az MPB.
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(4) A  MOB jogutódja a  nem olimpiai sportágak szervezett versenysportjával kapcsolatos feladatai tekintetében 
az NVESZ.
(5) A MOB jogutódja diák-hallgatói és a szabadidősporttal kapcsolatos feladatai tekintetében az NDHSZ.”

25. §  Az Stv. „Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 78/F. §-sal egészül ki:
„78/F.  § Ha a  sportpolitikáért felelős miniszter az  elektronikus ügyintézést az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét 
megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e törvény 2016. december 31-én 
hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”

26. §  Az Stv. 79. § (1) bekezdés b) pontja a következő bn) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
b) rendeletben állapítsa meg]
„bn) a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium fejezethez tartozó állami sport célú támogatások 
felhasználásának és elosztásának részletes szabályait.”

27. §  Az Stv.
a) preambulumában, 19.  § (3)  bekezdés e)  pontjában a „főiskolai-egyetemi” szövegrész helyébe az „egyetemi-

főiskolai” szöveg,
b) 3. § (6) bekezdésében, 14. § (2) bekezdésében az „a Sport Állandó Választottbírósághoz” szövegrész helyébe 

a „választottbírósághoz” szöveg,
c) 3. § (9) bekezdésében a „sportszövetség” szövegrész helyébe a „sportszövetség és sportszervezet” szöveg,
d) 17.  § (5)  bekezdésében, 25.  § (6)  bekezdésében az „a Sport Állandó Választottbíróság” szövegrész helyébe 

a „választottbíróság” szöveg,
e) 17.  § (7)  bekezdésében, 19.  § (6)  bekezdésében, 59.  § (7), (11) és (13)  bekezdéseiben, 61.  § (1)–(3) és  

(5)–(8)  bekezdéseiben, 61/A.  § (1)  bekezdésében, 62.  § (4) és (6)–(7)  bekezdéseiben a „MOB” szövegrész 
helyébe a „sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg,

f ) 18. § (1) bekezdésében a „főtevékenysége” szövegrész helyébe a „tevékenysége” szöveg,
g) 19. § (8) bekezdésében

ga) az „olimpiai kerettag” szövegrész helyébe az „olimpiai és paralimpiai kerettag” szöveg,
gb) a „MOB-ra” szövegrész helyébe a „MOB-ra és MPB-re” szöveg,

h) 22. § (1) bekezdés f ) pontjában a „MOB és annak szakmai tagozatai” szövegrész helyébe a „sportköztestületek” 
szöveg

i) 23. § (1) bekezdés f ) pontjában a „miniszteri rendeletnek” szövegrész helyébe a „kormányrendeletnek” szöveg,
j) III. Fejezet „A diák- és a  főiskolai-egyetemi sport sportszövetségei” alcímében, 49.  § d)  pontjában, 77.  § 

k) pontjában az „a főiskolai-egyetemi” szövegrész helyébe a „az egyetemi-főiskolai” szöveg,
k) 30. §

ka) (1) bekezdésében a „főiskolai-egyetemi” szövegrészek helyébe az „egyetemi-főiskolai” szöveg,
kb) (2)  bekezdésében a  „főiskolai-egyetemi” szövegrész helyébe az  „egyetemi-főiskolai” szöveg, 

a „diáksport versenyeken” szövegrész helyébe a „diáksportversenyeken” szöveg,
kc) (3) bekezdésében a „diáksport versenyek” szövegrész helyébe a „diáksportversenyek” szöveg,
kd) (4)  bekezdésében a „diáksport versenyeket” szövegrész helyébe a „diáksportversenyeket” szöveg, 

a „főiskolai-egyetemi” szövegrész helyébe az „egyetemi-főiskolai” szöveg,
l) 33.  § (4)  bekezdésében az  „a 47.  § szerint a  Sport Állandó Választottbírósághoz” szövegrész helyébe 

a „választottbírósághoz” szöveg,
m) 49. § d) pontjában a „miniszteri rendeletben” szöveg helyébe a „kormányrendeletben” szöveg,
n) 59. § (2) bekezdésében

na) a „MOB-hoz” szövegrész helyébe a „sportpolitikáért felelős miniszterhez” szöveg,
nb) a „MOB” szövegrész helyébe a „sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg,

o) 59.  § (5)  bekezdés e)  pontjában a „MOB” szövegrész helyébe a „MOB és a  sportpolitikáért felelős miniszter” 
szöveg,

p) 59.  § (7) és (9)–(10)  bekezdéseiben, 62.  § (4)–(5)  bekezdésében a  „MOB-nak” szövegrész helyébe 
a „sportpolitikáért felelős miniszternek” szöveg,
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q) 59. § (12) bekezdésében
qa) a „MOB” szövegrészek helyébe a „sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg,
qb) az „igényelhet” szövegrész helyébe az „igényel” szöveg,

r) 61.  § (4)  bekezdésében, 62.  § (3)  bekezdésében a „MOB” szövegrészek helyébe a „sportpolitikáért felelős 
miniszter” szöveg,

s) 67. § (5) bekezdésében az „a MOB” szövegrész helyébe az „az MPB” szöveg,
t) 77. § m) pont mb) alpontjában a „MOB-bal” szövegrész helyébe a „sportköztestülettel” szöveg,
u) 1.  mellékletében foglalt táblázat A:6 mezőjében a  „Budapest, 74333” szövegrész helyébe a  „Budapest, 

74333/1” szöveg
lép.

28. §  Hatályát veszti az Stv.
a) 3. § (5) bekezdése,
b) 3. § (8) bekezdésében az „a nemzeti sportinformációs rendszerben,” szövegrész,
c) 15. § (2) bekezdés c) pontja,
d) 15. § (3) bekezdése,
e) 19. § (7) bekezdése,
f ) 22.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a „valamint nyilvántartási rendszere alapján adatokat szolgáltat az  állami 

sportinformációs rendszernek,” szövegrész,
g) 28. § (4) bekezdése,
h) 55. § (3) bekezdés e) pontja,
i) 56. § (3) bekezdése,
j) 63. § (5) bekezdése,
k) 77. § a) pontja.

29. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–22. § és a 24–28. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

2016. évi CXX. törvény
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról*

1. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

1. §  Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) III. Fejezete a  következő alcímmel 
egészül ki:
„Együttműködés az e-közműt üzemeltető szervezettel
22/B.  § (1) A  Hatóság és az  egységes elektronikus közműnyilvántartást (a továbbiakban: e-közmű) üzemeltető 
szervezet együttműködik az  elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetőjének, az  egységes elektronikus 
közműnyilvántartásról szóló kormányrendeletben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségével kapcsolatos 
ügyekben.
(2) A Hatóság negyedévente, az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben előírt adatokat az ott 
meghatározott módon szolgáltatja az e-közműt üzemeltető szervezet számára.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. november 8-i ülésnapján fogadta el.
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2. § (1) Az Eht. 47. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  Hatóság ellenőrzi a  törvény hatálya alá tartozó elektronikus hírközlési építmények építtetőinek, 
valamint az  elektronikus hírközlő hálózatok üzemeltetőinek az  egységes elektronikus közműnyilvántartásról 
szóló kormányrendeletben meghatározott adatszolgáltatási és a  közműegyeztetés során nyilatkozattételi 
kötelezettségének az  egységes elektronikus közműnyilvántartási rendszer felé történő teljesítését. 
Az  adatszolgáltatás vagy a  nyilatkozattétel nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a  Hatóság kötelezi 
az  elektronikus hírközlési építmények építtetőit, valamint az  elektronikus hírközlő hálózatok üzemeltetőit 
az  adatszolgáltatási vagy nyilatkozattételi kötelezettség teljesítésére. A  Hatóság által kiszabott bírság összegére 
tekintettel az elektronikus hírközlési építmények építtetői, valamint az elektronikus hírközlő hálózatok üzemeltetői 
a szolgáltatásért megállapított díjat nem emelhetik.”

 (2) Az Eht. 182. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendelettel állapítsa meg:)
„g) a  Hatóság általi, az  e-közműt üzemeltető szervezet számára történő adatszolgáltatás formátumára, rendjére 
és az adatok körére, valamint az elektronikus hírközlési építmények építtetői és az elektronikus hírközlő hálózatok 
üzemeltetői regisztrációs és adatszolgáltatási kötelezettségének Hatóság általi ellenőrzésére és – annak nem 
megfelelő teljesítése vagy a közműnyilatkozat elmaradása esetén – az alkalmazható bírság kiszabására vonatkozó 
szabályokat.”

 (3) Az Eht.
a) 47. § (8) bekezdésében az „(1)–(3) bekezdésben” szövegrész helyébe az „(1)–(3a) bekezdésben” szöveg,
b) 93/A.  § (2)  bekezdésében az  „a közmű- és nyomvonal jellegű építmények egységes elektronikus 

nyilvántartásából (a továbbiakban: e-közmű)” szövegrész helyébe az „az e-közműből” szöveg
lép.

2. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosítása

3. §  A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény (a továbbiakban: MEKH tv.) 
a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § A Hivatal ellenőrzi a felügyelete alá tartozó szolgáltatóknak az egységes elektronikus közműnyilvántartásról 
szóló kormányrendeletben meghatározott adatszolgáltatási és a  közműegyeztetés során nyilatkozattételi 
kötelezettségének az  egységes elektronikus közműnyilvántartási rendszer felé történő teljesítését. 
Az  adatszolgáltatás vagy a  nyilatkozattétel nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a  Hivatal kötelezi 
a  szolgáltatókat az  adatszolgáltatási vagy nyilatkozattételi kötelezettség teljesítésére. A  Hatóság által kiszabott 
bírság összegére tekintettel a szolgáltató a szolgáltatásért megállapított díjat nem emelheti.”

4. §  A MEKH tv. I. fejezete a következő 5/C. §-sal egészül ki:
„5/C.  § A  Hivatal és az  egységes elektronikus közműnyilvántartást üzemeltető szervezet együttműködik 
a 3. § (2) bekezdés a), c), d) és e) pontjában meghatározott szervezeteknek, személyeknek az egységes elektronikus 
közműnyilvántartásról szóló kormányrendeletben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségével kapcsolatos 
ügyekben.”

5. §  A MEKH tv. 8. alcíme a következő 20/A. §-sal egészül ki:
„20/A.  § Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a  Hivatal általi, az  egységes elektronikus 
közműnyilvántartást üzemeltető szervezet számára történő adatszolgáltatás formátumának, rendjének 
ellenőrzésére és annak nem megfelelő teljesítése vagy a közműnyilatkozat elmaradása esetén alkalmazható bírság 
kiszabására vonatkozó szabályokat.”

6. §  A MEKH tv. 25. §-ában az „1–3. §” szövegrész helyébe az „1–3/A. §” szöveg lép.
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3. Záró rendelkezések

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

8. §  Az 1. § az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése, a 3. § és az 5. § az Alaptörvény 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

2016. évi CXXI. törvény
az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények módosításáról*

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

1. § (1) A  polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a  továbbiakban: Pp.) 196.  § (1)  bekezdés g)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A magánokirat az  ellenkező bebizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy kiállítója az  abban foglalt 
nyilatkozatot megtette, illetőleg elfogadta, vagy magára kötelezőnek ismerte el, feltéve, hogy az  alábbi feltételek 
valamelyike fennáll:)
„g) olyan, törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott szolgáltatás keretében jött létre, ahol a szolgáltató 
az  okiratot a  kiállító azonosításán keresztül a  kiállító személyéhez rendeli, és a  személyhez rendelést a  kiállító 
saját kezű aláírására egyértelműen visszavezethető adattal együtt vagy az  alapján hitelesen igazolja; továbbá 
a  szolgáltató az  egyértelmű személyhez rendelésről kiállított igazolást elektronikus dokumentumba kapcsolt, 
elválaszthatatlan záradékba foglalja és azt az okirattal együtt legalább fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel 
és legalább fokozott biztonságú időbélyegzővel látja el.”

 (2) A Pp. 197. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6)  A lenyomatképző algoritmusok biztonsági gyengülése ellen védett, minősített bizalmi szolgáltató vagy 
archiválási rendszerek megfelelőségének értékelésére feljogosított szervezet által értékelt zárt rendszerben 
alkalmazott bizalmi szolgáltatás, jogszabályban meghatározott hosszú távú megőrzésre alkalmas archiváló 
rendszerében tárolt, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel ellátott elektronikus 
okirat valódiságát vélelmezni kell.
(7) A  196.  § (1)  bekezdés g)  pontja szerinti bizalmi szolgáltató által kiállított, bizalmi szolgáltató vagy archiválási 
rendszerek megfelelőségének értékelésére feljogosított szervezet által értékelt zárt rendszerben alkalmazott bizalmi 
szolgáltatás, jogszabályban meghatározott hosszú távú megőrzésre alkalmas, a  lenyomatképző algoritmusok 
biztonsági gyengülése ellen védett archiváló rendszerében tárolt elektronikus okirat valódiságát vélelmezni kell.”

 (3) A Pp. 394/F. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„394/F. § (1) A bíróság az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) és a végrehajtására kiadott kormányrendelet szerinti szabályozott 
vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat nyújthatja az ott meghatározott szabályok szerint, valamint 
az  E-ügyintézési tv. és a  végrehajtására kiadott kormányrendelet szerinti szabályozott és központi elektronikus 
ügyintézési szolgáltatásokat veheti igénybe az  ott meghatározott, az  Elektronikus Ügyintézési Felügyelet által 
nyilvántartásba vett szolgáltatótól.
(2) Az  elektronikus kapcsolattartás tekintetében 2017. december 31-ig az  E-ügyintézési tv. 12., 20., és 57.  §-át, 
a 101–103. §-át, valamint a VII., VIII. és XIV. Fejezetét kell alkalmazni.”

 (4) A Pp. 394/G. § (9) bekezdésében a „hét” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg lép.

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. november 8-i ülésnapján fogadta el.
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2. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

2. § (1) A  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a  továbbiakban: Kkt.) 20.  § (4c)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(4c) Ha a gépjármű üzemben tartója a (4b) bekezdés alapján kiszabott közigazgatási bírságot nem veszi tudomásul, 
a közigazgatási hatósági eljárást az egyébként irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni. Így kell eljárni akkor 
is, ha a gépjármű üzemben tartója egyéb esetekben a közigazgatási bírságot harminc napon belül nem fizeti meg.”

 (2) A Kkt. 21. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  bírságolással kapcsolatos eljárás lefolytatására a  Kormány által rendeletben kijelölt hatóság jogosult. 
A hatóság az (1) bekezdés a)–g) pontjában meghatározott szabályszegés miatt hozott határozatát az ügyfél részére 
az  előírás megszegését követő 70 napon belül, az  (1)  bekezdés h)  pontjában meghatározott szabályszegés miatt 
hozott határozatát az előírás megszegését követő 180 napon belül kézbesíti. A  (2) bekezdés szerinti közigazgatási 
bírságot kiszabó, elsőfokú határozat meghozatala a  Kormány rendeletében meghatározott feltételek esetén 
automatikus döntéshozatal útján történik.”

 (3) A Kkt. 29/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló közlekedési 
hatósági eljárások megindítására irányuló kérelmet és annak mellékleteit, valamint a  hiánypótlást 
az  engedélyezésről szóló jogszabályban meghatározott formában és tartalommal kell benyújtani. Ha az  eljárás 
során a  közlekedési hatóság záradékolt tervdokumentációt köteles kiadni vagy a  sajátos közlekedési építmények 
forgalomba helyezése előtt helyszíni ellenőrzésre van szükség, a  közlekedési hatóság az  eredeti papír alapú 
tervdokumentációk benyújtására hívhatja fel az ügyfelet.”

 (4) A Kkt. „Záró rendelkezések” alcíme a következő 48/A. §-sal egészül ki:
„48/A.  § Ha az  eljáró hatóság az  elektronikus ügyintézést az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108.  § (2)  bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően 
nem vállalta, 2017. december 31-ig az  elektronikus kapcsolattartásra e  törvény 2016. december 31-én hatályos 
rendelkezéseit kell alkalmazni.”

 (5) Hatályát veszti a Kkt. 19. § (4) bekezdése.

3. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

3. § (1) Az  illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a  továbbiakban: Itv.) 91.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(2)  A vagyonszerzési illeték tárgyát képező, de ingatlan-nyilvántartási eljárást nem igénylő jogügyletet a szerződő 
felek – a  76.  §-ban említett eset kivételével – közvetlenül az  állami adóhatóságnak kötelesek bejelenteni. 
A  bejelentést az  illetékkötelezettség keletkezését követő 30 napon belül, a  vagyonszerzést rögzítő irat eredeti és 
másolati példányának vagy – elektronikus ügyintézés keretében való bejelentés esetén (ha a vagyonszerzést rögzítő 
irat nem elektronikus irat) – az  irat hiteles elektronikus másolati példányának benyújtásával kell teljesíteni. A nem 
elektronikus másolatot az állami adóhatóság illetékmentesen hitelesíti.”

 (2) Az Itv. a következő 102/A. §-sal egészül ki:
„102/A.  § E  törvénynek az  egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló 2016. évi CXXI. törvénnyel megállapított 91. § (2) bekezdését és 80. § (1) bekezdés c) pontját 
2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az  érintett szerv az  elektronikus ügyintézést az  elektronikus 
ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108.  § (2)  bekezdése 
szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az  érintett szerv 
vonatkozásában az  elektronikus kapcsolattartásra e  törvény 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell 
alkalmazni.”

 (3) Az Itv. 80. § (1) bekezdés c) pontjában az „okirattal” szövegrész helyébe az „okirattal vagy annak hiteles másolatával” 
szöveg lép.



76808 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 178. szám 

4. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában 
igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény módosítása

4. § (1) A  tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az  állam által az  állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott 
károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény a következő 31. §-sal egészül ki:
„31.  § Ha a  kárpótlási hatóság az  elektronikus ügyintézést az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108.  § (2)  bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően 
nem vállalta, 2017. december 31-ig az  elektronikus kapcsolattartásra e  törvény 2016. december 31-én hatályos 
rendelkezéseit kell alkalmazni.”

 (2) Hatályát veszti a  tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az  állam által az  állampolgárok tulajdonában 
igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 10. § (2) bekezdése.

5. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

5. § (1) A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 7/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(1) Az állami adóhatóság szerencsejáték ügyben – az e  törvényben meghatározott eltérésekkel – a közigazgatási 
hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerint jár el azzal, hogy újrafelvételi eljárásnak, valamint fizetési 
kedvezmény engedélyezésének nincs helye.”

 (2) A  szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény „Záró rendelkezések” alcíme a  következő 40/C.  §-sal 
egészül ki:
„40/C. E  törvénynek az  egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló 2016. évi CXXI. törvénnyel megállapított 7/A.  § (1)  bekezdését 2017. december 31-ig csak 
akkor kell alkalmazni, ha az  érintett szerv az  elektronikus ügyintézést az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét 
megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus 
kapcsolattartásra e törvény 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”

6. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosítása

6. § (1) A  közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a  továbbiakban: Kjtv.) 11/A.  § (3)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(3)  A kamarai hatósági eljárás lefolytatása iránti kérelmet csak a  területi kamaránál, szóbeli kérelmet pedig csak 
személyesen lehet előterjeszteni.”

 (2) A Kjtv. 11/A. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A  Magyar Országos Közjegyzői Kamara és a  területi közjegyzői kamara az  alapszabályában vagy kamarai 
szabályzatában meghatározhatja azon ügyeket, amelyek intézése során akkor is az  elektronikus ügyintézés és 
a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a  továbbiakban: E-ügyintézési 
törvény) elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos rendelkezéseinek alkalmazásával jár el, ha az ügyfél a kamara tagja 
vagy alkalmazottja és az eljárás nem minősül közigazgatási hatósági ügynek.”

 (3) A Kjtv. 49/A. § (5) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A cégjegyzékbe bejegyzett közjegyzői iroda köteles a  működésének megkezdését tizenöt napon belül a  kamaránál 
bejelenteni, a kamara pedig a közjegyzői irodát a következő adattartalommal hivatalból nyilvántartásba venni:)
„h) a közjegyzői iroda E-ügyintézési tv. szerinti hivatalos elérhetősége.”

 (4) A Kjtv. 49/A. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  kamara az  (5)  bekezdés h)  pontja szerinti adatot az  E-ügyintézési tv. szerinti rendelkezési nyilvántartásból 
átveszi, ha azt a közjegyzői iroda oda jelentette be.
(11) Ha a  közjegyzői iroda az  (5)  bekezdés h)  pontja szerinti adatot a  kamara felé jelentette be, a  cégbíróság azt 
a (10) bekezdés szerinti nyilvántartásnak haladéktalanul átadja.”

 (5) A Kjtv. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 179. §-sal egészül ki:
„179.  § (1) E  törvénynek az  egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes 
törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXI. törvénnyel megállapított 11/A.  § (3), (4) és (10)  bekezdését, 
21/A.  § (3)  bekezdés a) és b)  pontját, (5) és (6)  bekezdését, valamint 122.  § (4)  bekezdését 2017. december 31-ig 
csak akkor kell alkalmazni, ha az  érintett szerv az  E-ügyintézési tv. 108.  § (2)  bekezdése szerint 2018. január 1-jét 
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megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus 
kapcsolattartásra e törvény 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A  49/A.  § (5)  bekezdés h)  pontja szerinti adat nyilvántartása 2018. január 1-jétől kötelező, ezt megelőzően 
a közjegyzői iroda kérheti az adat nyilvántartásba vételét.”

 (6) A Kjtv.
a) 21/A. § (3) bekezdés a) és b) pontjában, valamint (6) bekezdésében, 122. § (4) bekezdésében a „hitelesítés-

szolgáltató” szövegrész helyébe a „bizalmi szolgáltató” szöveg,
b) 21/A. § (5) bekezdésében a „hitelesítés-szolgáltatónál” szövegrész helyébe a „bizalmi szolgáltatónál” szöveg
lép.

 (7) Hatályát veszti a  Kjtv. 11/A.  § (4)  bekezdésében az  „A kamarai hatósági eljárásban az  ügyfél nem jogosult 
elektronikus úton írásban kapcsolatot tartani a hatósággal.” szövegrész.

7. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

7. § (1) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény a következő 83/P. §-sal egészül ki:
„83/P.  § E  törvénynek az  egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló 2016. évi CXXI. törvénnyel megállapított 6/B. § (3) bekezdését, 6/C. § (2) bekezdését és 27/C. § 
(2a)  bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az  érintett szerv az  elektronikus ügyintézést 
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § 
(2)  bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig 
az  érintett szerv vonatkozásában az  elektronikus kapcsolattartásra e  törvény 2016. december 31-én hatályos 
rendelkezéseit kell alkalmazni.”

 (2) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény
a) 6/B.  § (3)  bekezdésében és 6/C.  § (2)  bekezdésében az „eredeti okiraton” szövegrész helyébe az „eredeti 

okiraton vagy hiteles másolatán” szöveg,
b) 27/C.  § (2a)  bekezdésében az „eredeti példányával” szövegrész helyébe az „eredeti vagy hiteles másolati 

példányával” szöveg,
c) 49/G. § (1) bekezdésében a „hitelesítés-szolgáltató” szövegrész helyébe a „bizalmi szolgáltató” szöveg
lép.

8. Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló  
1992. évi XXXII. törvény módosítása

8. § (1) Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 
a következő 22. §-sal egészül ki:
„22.  § Ha a  kárpótlási hatóság az  elektronikus ügyintézést az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108.  § (2)  bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően 
nem vállalta, 2017. december 31-ig az  elektronikus kapcsolattartásra e  törvény 2016. december 31-én hatályos 
rendelkezéseit kell alkalmazni.”

 (2) Hatályát veszti az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi 
XXXII. törvény 14/A. §-a.

9. A nemzeti gondozásról szóló 1992. évi LII. törvény módosítása

9. § (1) A nemzeti gondozásról szóló 1992. évi LII. törvény a következő 11. §-sal egészül ki:
„11. § Ha a  kárpótlási hatóság az  elektronikus ügyintézést az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108.  § (2)  bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően 
nem vállalta, 2017. december 31-ig az  elektronikus kapcsolattartásra e  törvény 2016. december 31-én hatályos 
rendelkezéseit kell alkalmazni.”

 (2) Hatályát veszti a nemzeti gondozásról szóló 1992. évi LII. törvény 6. § (6) bekezdése.
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10. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
módosítása

10. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 
4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A törvény hatálya alá tartoznak:)
„a) Magyarország területén élő magyar állampolgárok, a  bevándorolt és – azon nem Magyarországon élő 
külföldi, valamint a  házastársa és eltartott leszármazója, valamint eltartott szülője kivételével, aki számára 
az  idegenrendészeti hatóság a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi 
II. törvény 35/A. § (1) bekezdése alapján adott ki nemzeti letelepedési engedélyt – a letelepedett jogállású, valamint 
a menekültként vagy oltalmazottként elismert személyek,”

 (2) Az Nytv. 5. §-a a következő (23) bekezdéssel egészül ki:
„(23) Vészhelyzet esetén értesítendő telefonszám: azon személynek a  polgár kérelmére az  állandó személyazonosító 
igazolvány tároló elemén rögzített telefonszáma, akit a  polgár a  halála vagy egészségi állapotában bekövetkező 
olyan változás esetén, amikor állapotáról történő tájékoztatásra nem képes, értesíteni kíván.”

 (3) Az Nytv. 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A konzuli tisztviselő eljár a személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos ügyekben.”

 (4) Az Nytv. a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § A konzuli tisztviselő
a) jogszabályban meghatározott kivételekkel eljár a személyazonosító igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyekben;
b) ellenőrzi a  személyazonosító igazolvány iránti kérelem adatait és gondoskodik a  személyazonosító igazolvány 
polgár részére történő átadásáról;
c) ellátja a  személyazonosító igazolvány kiadásával kapcsolatosan hatáskörébe utalt, törvényben meghatározott 
adatkezelési feladatokat.”

 (5) Az Nytv. 9. § (2) bekezdés g) pontja a következő gb) alponttal egészül ki:
[A központi szerv
a polgárnak a  személyazonosító igazolványban szereplő adatai alapján történő azonosítása, illetőleg azok igazolása 
céljából a  személyazonosító igazolvány nyilvántartásban kezeli a  29.  § (2)  bekezdése szerinti adatokat, továbbá 
a  személyazonosító igazolvány elvesztésére, illetve találására utaló adatokat, valamint a  személyazonosító igazolvány 
elvételének vagy bevonásának tényét és következő indokait:]
„gb) nem magyar állampolgár esetén Magyarország területének külföldi letelepedés szándékával történő 
elhagyását,”

 (6) Az Nytv. 13/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13/A. § A központi címregiszterbe bejegyzett címelemek megváltozása miatt költözéssel nem járó lakcímváltozás 
esetén a  címváltozásnak megfelelő személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt a  címváltozás 
szerinti lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal hivatalból állítja ki és kézbesíti a polgár részére.”

 (7) Az Nytv. 21. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti adatokat jogosultak igényelni:]
„b) a személyazonosító igazolványt kiadó és nyilvántartó hatóság, valamint a személyazonosító igazolvány kiadása 
során közreműködő hatóságként eljáró bv. szerv, az ezzel kapcsolatosan előírt feladatai végrehajtásához;”

 (8) Az Nytv. 22. § g)–i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti adatok igénylésére jogosultak:]
„g) az  elektronikus anyakönyvbe bejegyzés teljesítésére jogosult személy az  anyakönyvezési feladatainak ellátása 
céljából, az  anyakönyvi felügyeletet ellátó szerv a  szakmai irányítási tevékenység ellátása céljából, a  konzuli 
tisztviselő, illetve annak munkájában közreműködő, a  külpolitikáért felelős miniszter által felhatalmazott, 
diplomáciai vagy hivatásos konzuli képviseleten igazgatási munkakörben konzuli feladatot ellátó személy 
az anyakönyvezéssel összefüggő feladatainak ellátása céljából,
h) a  konzuli szolgálat közigazgatási hatósági jogkört gyakorló konzuli tisztviselője, illetve annak munkájában 
közreműködő, a külpolitikáért felelős miniszter által felhatalmazott, diplomáciai vagy hivatásos konzuli képviseleten 
igazgatási munkakörben konzuli feladatot ellátó személy a konzuli érdekvédelmi feladatok ellátásához,
i) az útlevélhatóság, valamint a konzuli szolgálat közigazgatási hatósági jogkört gyakorló konzuli tisztviselője, illetve 
annak munkájában közreműködő, a külpolitikáért felelős miniszter által felhatalmazott, diplomáciai vagy hivatásos 
konzuli képviseleten igazgatási munkakörben konzuli feladatot ellátó személy az útlevél-ügyintézéshez,”

 (9) Az Nytv. 22. §-a a következő k) ponttal egészül ki:
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[E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti adatok igénylésére jogosultak:]
„k) a körözési nyilvántartó szerv a körözött személy személyazonosságának ellenőrzéséhez.”

 (10) Az Nytv. 24/F. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  arcképelemzési nyilvántartás vezetéséért és az  arcképelemző rendszer működtetéséért felelős központi 
szerv a  törvényben előírt feladatainak ellátása érdekében az  arcképelemzési nyilvántartásról és az  arcképelemző 
rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 11.  § (4)  bekezdésében és 12.  § (6)  bekezdésében meghatározott 
adatokat igényelheti a nyilvántartásból.”

 (11) Az Nytv. 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A lakcímbejelentés a bejelentendő lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnál teljesíthető. 
Az értesítési cím bejelentése bármely járási hivatalnál, kijelölt kormányhivatalnál és a nyilvántartást kezelő központi 
szervnél teljesíthető. A  lakcímbejelentés – jogszabályban meghatározott kivétellel – személyes megjelenéssel 
teljesíthető. Az értesítési cím elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján is bejelenthető.”

 (12) Az Nytv. 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott polgárnak azt a  tényt, hogy Magyarország területét a  külföldi letelepedés 
szándékával elhagyja, bármely járási hivatalnál vagy a konzuli tisztviselőnél
a) személyesen, vagy
b) elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján
kell bejelentenie (a továbbiakban: külföldi letelepedési nyilatkozat).”

 (13) Az Nytv. 26. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A magyarországi letelepedés szándékával külföldről hazatérő magyar állampolgár a nyilvántartásba vételhez 
szükséges adatainak bejelentését – jogszabályban meghatározott kivétellel – személyes megjelenéssel teljesíti.”

 (14) Az Nytv. 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  polgár tartózkodási helyének megszűnését bármely járási hivatalnál bejelentheti. A  polgár tartózkodási 
helyének újabb tartózkodási hely létesítése nélküli megszüntetését elektronikus azonosítást követően elektronikus 
kapcsolattartás útján is bejelentheti.”

 (15) Az Nytv. 27/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  szállásadó bármely járási hivatalnál személyesen vagy az  elektronikus azonosítást követően elektronikus 
kapcsolattartás útján nyilatkozhat arról, hogy a  lakcímbejelentéshez szükséges hozzájárulását olyan módon adja 
meg, hogy
a) a lakcímbejelentéskor a bejelentkezővel együtt személyesen jelenik meg, vagy
b) a  lakcímbejelentéshez az  elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján előzetesen járul 
hozzá.”

 (16) Az Nytv. 27/D. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  címjogosult és a  postafiók bérlője bármely járási hivatalnál személyesen vagy az  elektronikus azonosítást 
követően elektronikus kapcsolattartás útján előzetesen nyilatkozhat arról, hogy a  cím (címhely vagy postafiók) 
értesítési címként történő nyilvántartását nem kívánja biztosítani.
(2) A  címjogosult az  (1)  bekezdés szerinti módokon nyilatkozhat arról, hogy az  értesítési cím bejelentéséről 
a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg értesítést kér.”

 (17) Az Nytv. 29. § (7) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
[Az állandó személyazonosító igazolvány – a 29/E. § (2) bekezdésében foglalt eset kivételével – tároló elemet tartalmaz. 
A tároló elem tartalmazza]
„g) a polgár kérelmére legfeljebb kettő, vészhelyzet esetén értesítendő telefonszámot.”

 (18) Az Nytv. 29. § (15) és (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(15) A személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok kiadására irányuló kérelem – jogszabályban 
meghatározott kivétellel – csak személyes megjelenéssel terjeszthető elő.
(16) A  polgár az  elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján is bejelentheti 
a  személyazonossága igazolására alkalmas hatósági igazolványa elvesztését, eltulajdonítását, megsemmisülését, 
és kérheti a vezetői engedélye, illetve magánútlevele, második magánútlevele, szolgálati útlevele, hajós szolgálati 
útlevele pótlását, ha az  adataiban nem következett be változás, ideiglenes okmány kiadására nincs szükség, és 
a magánútlevél, a második magánútlevél, illetve hajós szolgálati útlevél esetében az érintett hozzájárulása alapján 
az  útiokmány-nyilvántartás tartalmazza az  érintett azonosítását valamely fizikai tulajdonságának rögzítésével 
lehetővé tevő módon előállított személyes adatát.”



76812 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 178. szám 

 (19) Az Nytv. 29/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  29.  § (9)  bekezdésében foglalt esetek kivételével a  személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelem 
előterjesztésekor a  nyilvántartás szerve az  ujjnyomatnak a  személyazonosító igazolvány tároló elemén történő 
elhelyezése céljából rögzíti a  polgár ujjnyomatát, ha a  polgár a  kérelem benyújtásakor 12. életévét betöltötte. Ha 
a polgár az ujjnyomat rögzítését visszautasítja, a személyazonosító igazolványt anélkül kell kiadni.”

 (20) Az Nytv. 29/B. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az  eljáró hatóság a  29.  § (7)  bekezdés g)  pontjában meghatározott adatot kizárólag az  állandó 
személyazonosító igazolvány kiadásáig, illetve az adatnak a tároló elemen történő rögzítéséig jogosult kezelni, azt 
az  állandó személyazonosító igazolvány kiadását, illetve az  adatnak a  tároló elemen történő rögzítését követően 
haladéktalanul törölni kell. A 29. § (7) bekezdés g) pontjában meghatározott adat tároló elemből történő olvasására 
kizárólag a  polgár halála vagy tájékoztatás adására képtelen egészségi állapota esetén az  értesítendő személy 
tájékoztatása céljából kerülhet sor. A  polgár a  29.  § (7)  bekezdés g)  pontja szerinti adat megadásánál nyilatkozik 
arról, hogy azt a telefonszám birtokosának hozzájárulásával adja meg.”

 (21) Az Nytv. 29/C. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az állandó személyazonosító igazolvány tároló eleme minősített elektronikus aláírást létrehozó eszköz.
(2) A  korlátozottan cselekvőképes kiskorú, a  cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy a  cselekvőképes 
nagykorú polgár kérelmére
a) a  központi szerv a  b)  pont szerinti szolgáltató megbízásából az  állandó személyazonosító igazolvány tároló 
elemén aláírás létrehozó adatot helyez el,
b) a Kormány által kijelölt szolgáltató elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatást nyújt,
c) a Kormány által kijelölt szolgáltató a b) ponthoz kapcsolódóan a Kormány rendeletében meghatározott bizalmi 
szolgáltatást nyújt.
(3) Az  állandó személyazonosító igazolvány tároló elemének a  (2)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti funkciója 
(a  továbbiakban: e-aláírási funkció), valamint c)  pontja szerinti szolgáltatás vonatkozásában az  elektronikus 
ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit az  e  §-ban, valamint 
e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

 (22) Az Nytv. 29/C. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelem ügyében eljáró szerv az  e-aláírási funkció és 
a  (2)  bekezdés c)  pontja szerinti szolgáltatás biztosítása érdekében felveszi a  polgár elektronikus levélcímét. 
A  központi szerv a  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti szolgáltató részére a  (2)  bekezdésben megjelölt feladatok 
ellátása érdekében a  29.  § (2)  bekezdés a)–c), e), i) és j)  pontjában megjelölt adatokról, a  polgár által megadott 
elektronikus levélcímről, az állandó személyazonosító igazolvány érvénytelenné válásáról, valamint arról, ha a polgár 
a  személyazonosító igazolványt 60 napon belül nem vette át, adatot szolgáltat. A  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti 
szolgáltató – feladatainak ellátása érdekében – a szolgáltatásra való jogosultság megszűnésétől számított 10 évig 
kezelheti ezen adatokat.”

 (23) Az Nytv. 29/E. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (3a) bekezdéssel egészül 
ki:
„29/E.  § (1) Az  állandó személyazonosító igazolvány érvényességének időtartama – a  (2) és (4)  bekezdésben, 
valamint a 29/G. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel –, ha a jogosult
a) a  12. életévét még nem töltötte be, a  kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja, de 
legfeljebb a 12. életév betöltésének napjáig terjedő időtartam,
b) a  12. életévét betöltötte, de a  18. életévét még nem töltötte be, a  kiállítás napjától számított 3 évet követő 
születési idejének napja,
c) a 18. életévét betöltötte, a kiállítás napjától számított 6 évet követő születési idejének napja.
(2) A  65. életévet betöltött jogosult – a  (4)  bekezdésben foglalt kivétellel – kérheti, hogy a  részére határidő 
nélküli érvényességi idejű személyazonosító igazolvány kerüljön kiállításra. A  határidő nélküli érvényességi idejű 
személyazonosító igazolvány tároló elemet nem tartalmaz, érvényességi idejeként a kiállítást követő 60. év január 
első napját kell feltüntetni.
(3) A magyarországi lakóhellyel rendelkező honosított esetén az állandó személyazonosító igazolvány kiállításának 
napja a magyar állampolgárság megszerzésének időpontja.
(3a) Ha a  jogosult február 29-én született, és az  érvényességi idő lejártának évében ez  a  nap hiányzik, akkor 
a személyazonosító igazolvány érvényességi ideje február 28-án jár le.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 178. szám 76813

 (24) Az Nytv. 29/F. § (5) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Megszűnik a személyazonosító igazolványra való jogosultság, ha)
„d) a nem magyar állampolgár Magyarország területét a külföldön történő letelepedés szándékával elhagyja.”

 (25) Az Nytv. 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„34.  § (1) Az  érintett az  elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás keretében is igényelhet 
tájékoztatást saját nyilvántartott adatairól és arról, hogy milyen adatszolgáltatások alanya volt, igényelheti továbbá 
a  személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiadását, valamint a  birtokából kikerült személyi 
azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványa pótlását. A  polgár a  személyi azonosítóról és lakcímről 
szóló hatósági igazolvány pótlását akkor igényelheti, ha adataiban nem következett be változás. A  személyi 
azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt pótlás esetén az  okmányazonosító kivételével a  korábbi 
hatósági igazolvánnyal megegyező adattartalommal kell kiadni azzal, hogy a  hatósági igazolvány pótlás esetén 
a telefonszámot nem tartalmazza.
(2) A  4.  § (2a)  bekezdés a)  pontja szerinti magyar állampolgár külföldön élő magyar állampolgárként történő 
nyilvántartásba vételére irányuló kérelmét – elektronikus azonosítási szolgáltatás használata nélkül – elektronikus 
úton is bejelentheti.
(3) A külföldön élő magyar állampolgár – elektronikus azonosítási szolgáltatás használata nélkül – elektronikus úton 
is bejelentheti külföldi lakóhelyének változását.
(4) A  Kormány rendeletében meghatározott esetekben és feltételekkel a  nyilvántartás szerve az  eljárást 
az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti automatikus 
döntéshozatal útján folytatja le.”

 (26) Az Nytv. 47. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben állapítsa meg)
„i) azon eljárásokat és feltételeket, amelyek esetén a  nyilvántartás szerve az  eljárást az  elektronikus ügyintézés és 
a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti automatikus döntéshozatal útján folytatja le;”

 (27) Az Nytv. a következő 52/A. §-sal egészül ki:
„52/A. § A központi szerv az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló 2016. évi CXXI. törvény által megállapított 29/C.  § (5)  bekezdése hatálybalépését követő 15 
napon belül adatot szolgáltat a 29/C. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szolgáltatónak arról a tényről, hogy a polgár 
a tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolványt 60 napon belül nem vette át.”

 (28) Az Nytv. a következő 52/B. és 52/C. §-sal egészül ki:
„52/B.  § Ha a  nyilvántartás eljáró szerve az  elektronikus ügyintézést az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét 
megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig a  nyilvántartás adott szerve vonatkozásában az  elektronikus 
kapcsolattartásra e törvény 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
52/C.  § E  törvénynek az  egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló 2016. évi CXXI. törvénnyel megállapított 29/E.  § (1) és (3a)  bekezdését a  2017. január 1-jétől 
igényelt személyazonosító igazolványokra kell alkalmazni.”

 (29) Az Nytv.
a) 6.  § (2)  bekezdésében a  „konzuli tisztviselő” szövegrész helyébe a  „hivatásos konzuli tisztviselő 

(a továbbiakban: konzuli tisztviselő)” szöveg,
b) 11. § (1) bekezdés l) pontjában, 15. § (2) bekezdésében és a 29. § (2) bekezdés h) pontjában az „a 12. életévét 

betöltötte” szövegrész helyébe a  „12. életévét betöltötte, valamint nem írásképtelen vagy írástudatlan” 
szöveg,

c) 29. § (1) bekezdésében az „az ügyfél” szövegrész helyébe az „a polgár” szöveg,
d) 29/C.  § (4)  bekezdésében az  „e-aláírási funkcióval” szövegrész helyébe az  „e-aláírási funkcióval és 

a (2) bekezdés c) pontja szerinti szolgáltatással” szöveg,
e) 47. § (1) bekezdés g) pontjában az „e-aláírási funkcióra” szövegrész helyébe az „e-aláírás funkcióra és az ahhoz 

kapcsolódó bizalmi szolgáltatásokra” szöveg,
f ) 47. § (1) bekezdés g) pontjában a „b) pontja” szövegrész helyébe a „b) és c) pontja” szöveg,
g) 52.  § (5)  bekezdésében a  „Magyarország területének” szövegrész helyébe a  „magyar állampolgár által 

Magyarország területének” szöveg,
h) 29/C. § (2) bekezdés a) pontjában, a 29/C. § (5) bekezdésében és az 52/A. §-ban a „központi szerv” szövegrész 

helyébe a „nyilvántartást kezelő szerv” szöveg
lép.
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 (30) Hatályát veszti az Nytv.
a) 17. § (4) bekezdése,
b) 29. § (17) bekezdése,
c) 52. § (2) bekezdése.

11. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítása

11. § (1) A magyar állampolgárságról szóló 1993. LV. törvény 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  állampolgársági kérelmet meghatalmazott nem terjesztheti elő. A  kérelmet a  cselekvőképes kérelmező 
személyesen, a  korlátozottan cselekvőképes, illetve a  cselekvőképtelen személy nevében a  törvényes képviselője 
terjesztheti elő.”

 (2) Hatályát veszti a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 13.  § (2)  bekezdésében „saját kezűleg” 
szövegrész.

12. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

12. §  Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 20/A.  § (2)  bekezdés a)  pontjában 
az „eredeti példányát” szövegrész helyébe az „eredeti vagy hiteles másolati példányát” szöveg lép.

13. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

13. § (1) A  bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a  továbbiakban: Vht.) 35/D.  § (3)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3) A  kézbesítési rendszer használatához szükséges, hogy a  felhasználó rendelkezzen a  legalább fokozott 
biztonságú aláírás létrehozásra képes aláírást létrehozó eszközzel, időbélyegző-szolgáltatásra vonatkozó 
szerződéssel, továbbá titkosító és hitelesítési tanúsítvánnyal.”

 (2) A Vht. 57/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  önálló bírósági végrehajtó és önálló bírósági végrehajtó-helyettes az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a  továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 85.  § 
(1)  bekezdése és 97.  § (4)  bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségének teljesítéséről a  tájékoztatással 
egyidejűleg értesíti a Kar hivatali szervét is.”

 (3) A Vht. 253/H. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„253/H. § § A Kar a szervezeti és működési szabályzatában meghatározhatja azon ügyeket, amelyek intézése során 
akkor is az  E-ügyintézési tv. elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos rendelkezéseinek alkalmazásával jár el, ha 
az ügyfél a Kar tagja vagy alkalmazottja, és az eljárás nem minősül közigazgatási hatósági ügynek.”

 (4) A Vht. 254/G. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A cégjegyzékbe bejegyzett végrehajtói iroda köteles a  működésének megkezdését tizenöt napon belül a  Kar hivatali 
szervénél bejelenteni, a  Kar hivatali szerve pedig a  végrehajtói irodát a  következő adattartalommal hivatalból 
nyilvántartásba venni:)
„h) a végrehajtói irodának az E-ügyintézési tv. szerinti hivatalos elérhetősége.”

 (5) A Vht. 254/G. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  Kar hivatali szerve az  (1)  bekezdés h)  pontja szerinti adatot az  E-ügyintézési tv. szerinti rendelkezési 
nyilvántartásból átveszi, ha azt a végrehajtói iroda oda jelentette be.
(6) Ha a  végrehajtói iroda az  (1)  bekezdés h)  pontja szerinti adatot a  Kar hivatali szerve felé jelentette be, a  Kar 
hivatali szerve azt az (5) bekezdés szerinti nyilvántartásnak haladéktalanul átadja.”

 (6) A Vht. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 306/V. §-sal egészül ki:
„306/V. § A 254/G. § (1) bekezdés h) pontja szerinti adat nyilvántartása 2018. január 1-jétől kötelező, ezt megelőzően 
a végrehajtói iroda kérheti az adat nyilvántartásba vételét.”

 (7) A Vht.
a) 47/A.  § (7)  bekezdésében, 57/A.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában, valamint 57/A.  § (6)  bekezdésében 

a „hitelesítés-szolgáltató” szövegrész helyébe a „bizalmi szolgáltató” szöveg,
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b) A  Vht. 57/A.  § (5)  bekezdésében a „hitelesítés-szolgáltatónál” szövegrész helyébe a „bizalmi szolgáltatónál” 
szöveg

lép.
 (8) Hatályát veszti a Vht. 254/H. § (6) bekezdése.

14. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosítása

14. § (1) A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: BGA. tv.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„3. § A támogatás iránti kérelmet a felszámolónak vagy meghatalmazottjának az állami foglalkoztatási szervhez az 1. 
és 2.  melléklet szerint, értelemszerűen kitöltött formanyomtatványon, valamennyi előírt mellékletet becsatolva, 
elektronikus formában kell benyújtania. Az  állami foglalkoztatási szerv a  nyilatkozatokat elektronikus formában, 
annak megváltoztathatatlanságát biztosító zárt informatikai rendszerben tárolja.”

 (2) A BGA. tv. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 11. § (1) bekezdése szerinti kérelmet a kölcsönbeadónak, illetve az  iskolaszövetkezetnek a 3. és 4. melléklet 
szerint kitöltött formanyomtatványon, elektronikus formában kell benyújtania. Az  állami foglalkoztatási szerv 
a nyilatkozatokat elektronikus formában, zárt informatikai rendszerben tárolja.”

 (3) A BGA. tv. 15. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) E  törvénynek az  egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló 2016. évi CXXI. törvénnyel megállapított 3. §-át, valamint 13. § (3) bekezdését az elektronikus 
kapcsolattartás tekintetében 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus 
ügyintézést az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi  
CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. 
december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e törvény 2016. december 31-én 
hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy fővárosi és megyei kormányhivatal helyett állami foglalkoztatási 
szervet kell érteni.”

15. A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény módosítása

15. §  A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény 30/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30/A.  § A  Kamara az  alapszabályában vagy kamarai szabályzatában meghatározhatja azon ügyeket, amelyek 
intézése során akkor is az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény 
elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos rendelkezéseinek alkalmazásával jár el, ha az  ügyfél a  kamara tagja vagy 
alkalmazottja, és az eljárás nem minősül közigazgatási hatósági ügynek.”

16. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása

16. § (1) A  találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (a  továbbiakban: Szt.) 45.  §-a a  következő 
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hatáskörébe tartozó szabadalmi ügyekben – tájékoztatás kérése és annak 
teljesítése, az  iratokba való betekintés, valamint a  szóbeli tárgyalás kivételével – kapcsolattartásnak csak írásbeli, 
valamint azonosításhoz kötött elektronikus úton van helye, tájékoztatás azonban nem kérhető és ilyen kérés nem 
teljesíthető rövid szöveges üzenet útján.”

 (2) Az Szt. 45. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  nemzetközi szabadalmi bejelentések elektronikus úton kizárólag a  Szellemi Tulajdon Világszervezete által 
üzemeltetett elektronikus kommunikációs és ügyviteli rendszer (a  továbbiakban: ePCT rendszer) használatával 
nyújthatók be a  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához mint átvevő hivatalhoz. Azzal a  bejelentővel és 
képviselőjével, aki az  ePCT rendszeren keresztül nyújtotta be a  nemzetközi szabadalmi bejelentést, a  Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Hivatala mint átvevő hivatal az ePCT rendszer szabályai szerint tartja a kapcsolatot.”

 (3) Az Szt. 51. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény, valamint e törvény 
elektronikus ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásában szabadalmi ügyekben jogi képviselőnek 
minősül a szabadalmi ügyvivő, a szabadalmi ügyvivői iroda és a szabadalmi ügyvivői társaság is.”
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 (4) Az Szt. 53. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  kérelemre megtekinthető iratokba való betekintést a  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala személyes 
megjelenéshez kötötten biztosítja.”

 (5) Az Szt. 53/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„53/D.  § (1) Szabadalmi ügyekben a  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény és e  törvény rendelkezései szerint biztosítja az  elektronikus 
ügyintézést.
(2) Szabadalmi ügyekben a  gazdálkodó szervezet és az  ügyfél jogi képviselője nem köteles elektronikus 
ügyintézésre.”

 (6) Az Szt. 114/G. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  növényfajta-oltalmi eljárások általános szabályaira az  (1)–(8)  bekezdésben nem szabályozott kérdésekben 
a VII. fejezet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.”

 (7) Az  Szt. „A törvény hatálybalépésére vonatkozó és az  átmeneti rendelkezéseket megállapító szabályok” alcíme 
a következő 117/B. §-sal egészül ki:
„117/B.  § Ha a  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az  elektronikus ügyintézést az  elektronikus ügyintézés és 
a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108.  § (2)  bekezdése szerint 2018. 
január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az  elektronikus kapcsolattartásra e  törvény 2016. 
december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”

 (8) Az Szt.
a) 45. §-át megelőző alcímének címében az „eljárás” szövegrész helyébe az „eljárás és az elektronikus ügyintézés” 

szöveg,
b) 45.  § (1)  bekezdésében a „törvény” szövegrész helyébe a „törvény, valamint az  elektronikus ügyintézés és 

a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény” szöveg,
c) 55. § (2) bekezdésében a „dönt” szövegrész helyébe a „dönt, azzal, hogy az ügyfél adatainak változásáról más 

hatóságtól kapott értesítés nem tekinthető írásban előterjesztett kérelemnek” szöveg
lép.

 (9) Hatályát veszti az Szt. 114/G. § (10)–(12) bekezdése.

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

17. § (1) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 50. § (1a) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1a) Az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 
szerinti gazdálkodó szervezet környezethasználó az  Információs Rendszerrel kapcsolatos adatszolgáltatási 
kötelezettségeit elektronikusan teljesíti.”

 (2) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény a következő 110/B. §-sal egészül ki:
„110/B.  § E  törvénynek az  egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló 2016. évi CXXI. törvénnyel megállapított 50.  § (1a)  bekezdését és 90.  § (3)  bekezdését  
2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha a  hatóság az  elektronikus ügyintézést az  elektronikus 
ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108.  § (2)  bekezdése 
szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az  érintett szerv 
vonatkozásában az  elektronikus kapcsolattartásra e  törvény 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell 
alkalmazni.

 (3) A  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 90.  § (3)  bekezdésében  
az „A környezetvédelmi hatóság” szövegrész helyébe az „Elektronikus ügyintézés kivételével a  környezetvédelmi 
hatóság” szöveg lép.

18. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

18. § (1) A  légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény „Vegyes és záró rendelkezések” alcíme a  következő 72.  §-sal 
egészül ki:
„72.  § Ha a  hatóság az  elektronikus ügyintézést az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 
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2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e törvény 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell 
alkalmazni.”

 (2) Hatályát veszti
a) a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 3/D. § (1) bekezdése,
b) a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 62/A. § (3) bekezdésében az „és a szolgálatot ellátni kívánó 

szervezet légiközlekedési hatóság által kiadott, a szolgálat ellátására jogosító tanúsítványának” szövegrész.

19. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról 
szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

19. § (1) A  személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi  
XX. törvény (a továbbiakban: Szaz. tv.) 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az az adatkezelő, akit törvény azonosító kód használatára nem hatalmaz fel, a 6. §-ban meghatározott azonosító 
kódot csak a polgár előzetes, írásbeli hozzájárulása vagy az ügyintézési rendelkezésében tett hozzájárulása alapján 
használhatja fel.”

 (2) A Szaz. tv. 10/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az  összerendelési nyilvántartás olyan központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás, amelynek célja 
a (2) bekezdésben meghatározott azonosító kódok és azonosító adatok (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban 
együtt: azonosító) kezelésére feljogosított nyilvántartások együttműködési képességének biztosítása, 
az azonosítóhoz tartozó titkosított kapcsolati kódon alapuló adatcsere útján.
(2) Az  összerendelési nyilvántartásban az  alábbi azonosítók alapján képzett összerendelési kapcsolati kódok 
titkosított változatát (a továbbiakban: titkosított összerendelési kapcsolati kód) kell tárolni:
a) személyi azonosító,
b) központi idegenrendészeti nyilvántartási azonosító,
c) társadalombiztosítási azonosító jel,
d) adóazonosító jel,
e) a  kártya formátumú, állandó és ideiglenes személyazonosító igazolvány (a  továbbiakban együtt: 
személyazonosító igazolvány) okmányszáma,
f ) az útlevél okmányszáma,
g) kártya formátumú vezetői engedély (a továbbiakban: vezetői engedély) okmányszáma,
h) a Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatáshoz kapcsolódó egyedi azonosító,
i) a személyre szabott ügyintézési felület szolgáltatáshoz kapcsolódó azonosító,
j) az ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartási azonosítója,
k) az  elektronikus ügyintézést igénybevevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartásának 
nyilvántartási azonosítója,
l) az  egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló törvény szerinti, törvény alapján 
személyazonosság közhiteles igazolására alkalmas kártya egyedi sorszáma.
m) az oktatási igazolvány egyedi azonosítója,
n) a  fővárosi és megyei kormányhivatal által a  természetes személy ügyfelek tekintetében képzett belső technikai 
azonosító,
o) a  fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és 
a  területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló törvény szerinti aláírásminta-nyilvántartásban 
alkalmazott kapcsolati kód.”

 (3) A Szaz. tv. 10/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha valamely, az  összerendelési nyilvántartás szolgáltatáshoz csatlakozott adatkezelő törvényi felhatalmazás 
alapján a  természetes személyazonosító adatoktól eltérő azonosítót használ, az  azonosítót, illetve 
személyazonosságát a  polgár az  adatkezelő által használt azonosítót igazoló igazolvány helyett az  elektronikus 
azonosítás szolgáltatás útján is igazolhatja, feltéve, hogy ahhoz az  ügyféli ügyintézési rendelkezésében, vagy 
az ügyintézés során hozzájárult.”

 (4) A Szaz. tv. 10/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10/E. § Ha a polgár ahhoz az ügyféli ügyintézési rendelkezésében, vagy az ügyintézés során hozzájárult, a polgár 
azonosítására az összerendelési nyilvántartás hatálya alá tartozó azonosító használatára jogosult, az összerendelési 
nyilvántartás szolgáltatást igénybevevő adatkezelő a polgárnak az összerendelési nyilvántartás hatálya alá tartozó 
más azonosítója igazolásával is kérhet adatszolgáltatást a 10/C. § megfelelő alkalmazásával
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a) a polgárok személyiadat- és lakcímnyilvántartásából,
b) a központi idegenrendészeti nyilvántartásból, vagy
c) az elektronikus ügyintézést igénybevevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartásából,
ha az adatszolgáltatás igénylésére az adatkezelő törvény felhatalmazása alapján jogosult.”

 (5) A Szaz. tv. 20. § (2) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:
(Az adóazonosító jel kezelésére törvényben meghatározott feladatkörében eljárva jogosult)
„o) az  ügyfél ügyintézési rendelkezési nyilvántartását vezető szerv az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló törvénnyel szabályozott, a  rendelkezési nyilvántartással kapcsolatos 
feladatai ellátásával összefüggésben.”

 (6) A Szaz. tv. 32. §-a következő v) ponttal egészül ki:
(A személyi azonosító kezelésére – az adattovábbítás kivételével – jogosult)
„v) az  ügyfél ügyintézési rendelkezési nyilvántartását vezető szerv az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló törvénnyel szabályozott, a  rendelkezési nyilvántartással kapcsolatos 
feladatai ellátásával összefüggésben.”

 (7) A Szaz. tv. 36. §-a következő x) ponttal egészül ki:
(A személyi azonosító továbbítására jogosult:)
„x) a körözési nyilvántartó szerv a körözött személy személyazonosságának ellenőrzéséhez.”

 (8) A  Szaztv. 37.  § (1)  bekezdés – az  e-kártya megvalósításához szükséges egyes törvények, valamint az  állami és 
önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosításáról szóló  
2015. évi CXXX. törvénnyel megállapított – g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve – kapcsolati kód alkalmazásával – köteles rendszeres adatszolgáltatást 
teljesíteni:)
„g) a központi ügyfél-regisztrációs szerv részére az adatbázisban szereplő adatok változásainak folyamatos követése 
érdekében az  ügyfél-regisztrációs adatbázisban szereplő személy családi és utónevének, születési nevének, anyja 
nevének, születési helyének és időpontjának, állampolgárságának, nemének változásáról, valamint az  érintett 
elhalálozásáról;”

 (9) A Szaztv. 37. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve – kapcsolati kód alkalmazásával – köteles rendszeres adatszolgáltatást 
teljesíteni:)
„h) az  egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szervnek az  egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő polgár 
családi és utónevének, születési nevének, anyja nevének, születési helyének és időpontjának, állampolgárságának, 
lakcímének változásáról, az érintett elhalálozásáról.”

 (10) A Szaztv. 37. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  adatszolgáltatást az  (1), (1a) és (2)  bekezdés alapján igénybe vevő szervek – az  (1)  bekezdés g)  pontja 
szerinti központi ügyfél-regisztrációs szerv kivételével – az  adatátadást kizárólag akkor kezdeményezhetik, ha 
jogszabályban előírt feladataik ellátása érdekében az  általuk kezelt adatok időszerűségét biztosítani kell, és csak 
azokra az érintettekre vonatkozóan, akiknek az adataira nézve az időszerűséget biztosítani kell.”

 (11) A Szaz. tv.
a) 10/A. § (1) bekezdésében a „szabályozott” szövegrész helyébe a „központi” szöveg,
b) 10/A.  § (6)  bekezdés i)  pontjában az  „a Ket. szerinti, a  Kormány által kötelezően biztosított azonosítási 

szolgáltatáshoz” szövegrész helyébe az  „a Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási 
szolgáltatáshoz” szöveg,

c) 10/D. § (3) bekezdés c) pontjában és 35. §-ában az „a Ket. szerinti” szövegrész helyébe az „az” szöveg
lép.

 (12) Hatályát veszti a  Szaz. tv. 37.  § (1)  bekezdés – a  természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi  
CV. törvénnyel megállapított – g) pontja.

20. A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. 
törvény módosítása

20. §  A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 42.  § 
(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az országos, illetve a  területi kamara az alapszabályában vagy kamarai szabályzatában meghatározhatja azon 
ügyeket, amelyek intézése során akkor is az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 
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szóló törvény elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos rendelkezéseinek alkalmazásával jár el, ha az ügyfél a kamara 
tagja vagy alkalmazottja, és az eljárás nem minősül közigazgatási hatósági ügynek.”

21. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

21. § (1) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Ha az  adópolitikáért felelős miniszter az  elektronikus ügyintézést az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét 
megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e törvény 2016. december 31-én 
hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”

 (2) A  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C.  § (3c)  bekezdésében az  „eredeti” 
szövegrész helyébe az „eredeti vagy hiteles másolati” szöveg lép.

 (3) Hatályát veszti a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/B. § (20) bekezdése.

22. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 
szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosítása

22. § (1) A  személyi jövedelemadó meghatározott részének az  adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi 
CXXVI. törvény (a továbbiakban: Szftv.) a következő 8/D. §-sal egészül ki:
„8/D.  § E  törvénynek az  egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló 2016. évi CXXI. törvénnyel megállapított 5/A. § (2), (4) és (5) bekezdését 2017. december 31-ig 
csak akkor kell alkalmazni, ha az  adóhatóság az  elektronikus ügyintézést az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét 
megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus 
kapcsolattartásra e törvény 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”

 (2) Az Szftv.
a) 5/A.  § (2)  bekezdésében az „ügyfélkapu” szövegrész helyébe a „biztonságos kézbesítési szolgáltatás tárhely 

(a továbbiakban: megfelelő elektronikus tárhely)” szöveg,
b) 5/A. § (4) bekezdésében az „ügyfélkapu” szövegrész helyébe a „megfelelő elektronikus tárhely” szöveg,
c) 5/A. § (5) bekezdésében az „ügyfélkapuval” szövegrész helyébe a „megfelelő elektronikus tárhellyel” szöveg
lép.

23. A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény módosítása

23. § (1) A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (a továbbiakban: Vt.) 38. §-a a következő 
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hatáskörébe tartozó védjegyügyekben – tájékoztatás kérése és annak 
teljesítése, az  iratokba való betekintés, valamint a  szóbeli tárgyalás kivételével – kapcsolattartásnak csak írásbeli, 
valamint azonosításhoz kötött elektronikus úton van helye; tájékoztatás azonban nem kérhető és ilyen kérés nem 
teljesíthető rövid szöveges üzenet útján.”

 (2) A Vt. 44. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény, valamint az e törvény 
elektronikus ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásában védjegyügyekben jogi képviselőnek 
minősül a szabadalmi ügyvivő, a szabadalmi ügyvivői iroda és a szabadalmi ügyvivői társaság is.”

 (3) A Vt. 46. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  kérelemre megtekinthető iratokba való betekintést a  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala személyes 
megjelenéshez kötötten biztosítja.”

 (4) A Vt. 46/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„46/D.  § (1) Védjegyügyekben a  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény és e  törvény rendelkezései szerint biztosítja az  elektronikus 
ügyintézést.
(2) Védjegyügyekben a gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője nem köteles elektronikus ügyintézésre.”
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 (5) A Vt. 112. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtti eljárásokban egyebekben a VII. és a VIII. fejezet rendelkezéseit kell 
megfelelően alkalmazni.”

 (6) A  Vt. „A törvény hatálybalépésére vonatkozó és az  átmeneti rendelkezéseket megállapító szabályok” alcíme 
a következő 120. §-sal egészül ki:
„120. § Ha a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét 
megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e törvény 2016. december 31-én 
hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”

 (7) A Vt.
a) 38. §-át megelőző alcímének címében az „eljárás” szövegrész helyébe az „eljárás és az elektronikus ügyintézés” 

szöveg,
b) 38.  § (1)  bekezdésében a „törvény” szövegrész helyébe a „törvény, valamint az  elektronikus ügyintézés és 

a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény” szöveg,
c) 48. § (2) bekezdésében a „határoz” szövegrész helyébe a „dönt, azzal, hogy az ügyfél adatainak változásáról 

más hatóságtól kapott értesítés nem tekinthető írásban előterjesztett kérelemnek” szöveg
lép.

 (8) Hatályát veszti a Vt. 112. § (7)–(9) bekezdése.

24. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

24. § (1) A  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a  továbbiakban: Gyvt.) 128.  § 
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  gyámhatósági eljárás során a  jognyilatkozatokat csak személyesen lehet megtenni, valamint, ha a  tényállás 
tisztázása érdekében a gyámhatóság tárgyalást tart, azon személyesen kell megjelenni
a) a gyámhatósági eljárás megindítására irányuló kérelem és a jogorvoslati kérelem kivételével,
aa) a kiskorú házasságkötésének engedélyezésével,
ab) a  terhességét eltitkoló, válsághelyzetben lévő várandós anya születendő gyermeke lakóhelyének 
megállapításával,
ac) a szülői felügyeleti jog gyakorlásával,
ad) a családbafogadással,
ae) a gyámsággal, a gondnoksággal és a támogatott döntéshozatallal,
af ) a b) pontban foglalt kivétellel a családi jogállással,
b) a  jogorvoslati kérelem kivételével az  örökbefogadással, a  származás megismerésével és a  teljes hatályú apai 
elismeréssel,
c) az  eljárás megindítására irányuló kérelem, a  jogorvoslati kérelem és a  kapcsolattartás végrehajtása során 
a kapcsolattartás megvalósulására vonatkozó nyilatkozatok kivételével a kapcsolattartással
összefüggő gyámhatósági eljárásban.”

 (2) A Gyvt. 128. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  (3)  bekezdésben meghatározott, személyes megjelenéshez nem kötött jognyilatkozatokat postai úton, 
elektronikus úton, személyesen átadott irat útján, kézbesítési meghatalmazott útján vagy személyesen lehet 
előterjeszteni.
(3b) Életvitelszerűen külföldön tartózkodó ügyfél esetén személyesen megtett jognyilatkozatnak kell tekinteni 
a kép- és hangkapcsolatot egyidejűleg biztosító elektronikus úton megtett jognyilatkozatot.”

 (3) A Gyvt. a következő 178. §-sal egészül ki:
„178.  § Ha a  gyámhatóság az  elektronikus ügyintézést az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108.  § (2)  bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően 
nem vállalta, 2017. december 31-ig az  elektronikus kapcsolattartásra e  törvény 2016. december 31-én hatályos 
rendelkezéseit kell alkalmazni.”

 (4) Hatályát veszti a Gyvt. 127. § (2) bekezdése.
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25. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

25. § (1) Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 35/A. § 
(2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az  igazságügyi alkalmazott a  minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú 
elektronikus aláírással (a  továbbiakban: elektronikus aláírás) kapcsolatos szolgáltatáshoz az  igazságügyi szerv 
által megjelölt elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatást nyújtót (a  továbbiakban: Bizalmi szolgáltató) vesz 
igénybe.
(3) Az igazságügyi alkalmazott az elektronikus aláírásával kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele, fenntartása, illetve 
megszüntetése során az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) rendelkezései szerint jár el. Az igazságügyi alkalmazott a Bizalmi 
szolgáltató részére nyújtott tájékoztatással egyidejűleg értesíti az  igazságügyi szervet az  E-ügyintézési tv. 97.  § 
(4) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségének teljesítéséről.”

 (2) Az Iasz. 94. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  igazságügyi szerv – a  bíróságokkal létesített igazságügyi szolgálati viszony esetén az  OBH – jogosult 
az elektronikus aláírási jogosultságról vezetett nyilvántartás adataiból a Bizalmi szolgáltató részére az elektronikus 
aláírással kapcsolatos szolgáltatás biztosításához az  E-ügyintézési tv. szerint szükséges mértékben adatot 
továbbítani.”

 (3) Az Iasz.
a) 35/A. § (4) és (5) bekezdésében a „Szolgáltató” szövegrész helyébe a „Bizalmi szolgáltató” szöveg,
b) 35/A. § (4) bekezdésében a „Szolgáltatót” szövegrész helyébe a „Bizalmi szolgáltatót” szöveg,
c) 35/A. § (5) bekezdésében a „Szolgáltatónál” szövegrész helyébe a „Bizalmi szolgáltatónál” szöveg
lép.

 (4) Hatályát veszti az  Iasz. 35/A. § (1) bekezdésében az „az igazságügyi szerv döntésétől függően fokozott biztonságú 
vagy” szövegrész.

26. Az épített környezet alakításáról és védelméről 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

26. § (1) Az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a  továbbiakban: Étv.) 53/A.  §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„53/A.  § (1) Az  építésügyi és építésfelügyeleti eljárásokban az  eljáró hatóság és szakhatóság az  eljárást és annak 
eljárási cselekményeit elektronikus ügyintézés keretében folytatja le.
(2) Az  építésügyi és építésfelügyeleti hatóság az  ellenőrzési feladatokba szakértőként a  területi építész és területi 
mérnöki kamarákat, valamint az országos építész és országos mérnöki kamarákat (a továbbiakban együtt: szakmai 
kamarák) és a  Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát vagy jogosult szakintézményt, valamint jogszabályban 
meghatározottak szerint egyéb szakértőt vehet igénybe. Ha az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság eljárásában 
szakértőt hallgat meg, szakértői véleményt kér, ellenőrzésébe szakértőt von be, a  hatóság az  ügyfelet a  szakértői 
vizsgálatban való közreműködésre kötelezheti.”

 (2) Az Étv. a következő 61/A. §-sal egészül ki:
„61/A.  § Ha az  építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság az  elektronikus ügyintézést az  elektronikus ügyintézés 
és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. 
január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az  53/A.  §-nak a  2016. december 31-én hatályos 
előírásait kell alkalmazni.”

27. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

27. § (1) A  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 43.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az „eredeti 
okirattal (igazolással)” szövegrész helyébe az „eredeti okirattal (igazolással) vagy hiteles másolatával” szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés m) pontja.

28. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása

28. §  A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 44. § (5) bekezdés a) pontjában 
az „eredeti” szövegrész helyébe az „eredeti vagy hiteles másolati” szöveg lép.
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29. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

29. § (1) A  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény „Átmeneti rendelkezések” alcíme 
a következő 82/L. §-sal egészül ki:
„82/L.  § Ha az  egészségbiztosítási szerv az  elektronikus ügyintézést az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét 
megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig a  19/A.  § (1a)  bekezdésének a  2016. december 31-én hatályos 
előírásait kell alkalmazni.”

 (2) A  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 19/A.  § (1a)  bekezdésében 
a „meghatározott adattartalmú nyomtatvány vagy elektronikus űrlap kitöltésével – papír alapon és elektronikus 
adathordozón is be kell nyújtani” szövegrész helyébe a „meghatározott adattartalmú elektronikus űrlap kitöltésével 
elektronikusan kell benyújtani” szöveg lép.

30. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

30. § (1) Az  ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a  továbbiakban: Inytv.) 5.  § (3a)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3a) Az  ingatlanok címadatát – a  közterület ingatlanok kivételével – az  ingatlan-nyilvántartás az  elektronikus 
ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a  továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 
meghatározott központi címregiszterből (a továbbiakban: KCR) történő automatikus adatátvétel útján származtatott 
adatként tartalmazza.”

 (2) Az  Inytv. 68.  § (6)  bekezdésében a  „fokozott biztonságú elektronikus intézményi aláírással” szövegrész helyébe 
a „legalább fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel” szöveg lép.

 (3) Hatályát veszti az Inytv. 25. § (3) bekezdése.

31. Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosítása

31. § (1) Az  ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (a  továbbiakban: Üt.) 12/B.  § (4)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(4) Az  ügyvéd az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 85. § (1) bekezdése és 97. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatási 
kötelezettségének teljesítéséről a tájékoztatással egyidejűleg értesíti a területi ügyvédi kamarát is.”

 (2) Az Üt. 12/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12/C. § A Magyar Ügyvédi Kamara és a kamara az alapszabályában vagy kamarai szabályzatában meghatározhatja 
azokat az  ügyeket, amelyek intézése során akkor is az  E-ügyintézési tv. elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos 
rendelkezéseinek alkalmazásával jár el, ha az ügyfél a kamara tagja, nyilvántartottja vagy alkalmazottja, és az eljárás 
nem minősül a közigazgatási hatósági ügynek.”

 (3) Az Üt. 13/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13/A. § (1) Ha a kamarai tagfelvétel iránti kérelem benyújtásával a kérelmező nem igazolja,
a) a jogi végzettségét, azt a kamara a felsőoktatási információs rendszer oklevél-nyilvántartásából,
b) a magyar jogi szakvizsga letételét, azt a kamara az igazságügyért felelős miniszter által vezetett nyilvántartásból,
c) az ügyvédi, ügyvédjelölti, alkalmazott ügyvédi gyakorlatot, azt a kamara a területi ügyvédi kamarák által vezetett 
nyilvántartásokból,
d) hatósági bizonyítvánnyal, hogy a  13.  § (4)  bekezdés b) és c)  pontjában, valamint a  14.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott körülmény vele szemben nem áll fenn, a kamara a bűnügyi nyilvántartó rendszerből
adatot igényel.
(2) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat, hogy a kérelmezővel 
szemben a  13.  § (4)  bekezdés b) és c)  pontjában, valamint a  14.  § (1)  bekezdésben meghatározott körülmény 
fennáll-e.”

 (4) Az Üt. 116. § (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A kamara az ügyvédi iroda következő adatait tartja nyilván:)
„h) az ügyvédi irodának az E-ügyintézési tv. szerinti hivatalos elérhetőségét.”
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 (5) Az Üt. 116. §-a a következő (11) és (12) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A  kamara a  (3)  bekezdés h)  pontja szerinti adatot az  E-ügyintézési tv. szerinti rendelkezési nyilvántartásból 
átveszi, ha azt az ügyvédi iroda oda jelentette be.
(12) Ha az  ügyvédi iroda a  (3)  bekezdés h)  pontja szerinti adatot a  kamara felé jelentette be, a  kamara azt 
a (11) bekezdés szerinti nyilvántartásnak haladéktalanul átadja.”

 (6) Az Üt. a következő 130/C. §-sal egészül ki:
„130/C. § A 116. § (3) bekezdés h) pontja szerinti adat nyilvántartása 2018. január 1-jétől kötelező, ezt megelőzően 
az ügyvédi iroda kérheti az adat nyilvántartásba vételét.”

 (7) Az Üt.
a) 12/B.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában, (2), (3) és (7)  bekezdésében, 27/B.  § (3)  bekezdésében, 89/E.  § 

(1) bekezdés n) pontjában és 116. § (1) bekezdés m) pontjában a „hitelesítés-szolgáltató” szövegrész helyébe 
a „bizalmi szolgáltató” szöveg,

b) 12/B. § (6) bekezdésében a „hitelesítés-szolgáltatónál” szövegrész helyébe a „bizalmi szolgáltatónál” szöveg
lép.

32. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

32. § (1) A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény (a továbbiakban: Utv.) 8. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  (1)  bekezdés a) és b)  pontjában megállapított időtartamot az  ügyfélnek az  okmány kiállítását követő 
születésnapja hónapjától és napjától kell számítani. Az (1) bekezdés c) pontjában és a (2) bekezdésben megállapított 
időtartamot az  ügyfélnek az  okmány kiállítását megelőző születésnapja hónapjától és napjától kell számítani. 
Amennyiben a  kiállítás napja a  születésnap hónapjával és napjával megegyezik, úgy az  érvényességi időt ezen 
időponttól kell számítani. Amennyiben az ügyfél február 29-én született és az érvényességi idő lejártának évében 
ez a nap hiányzik, akkor a magánútlevél érvényességi ideje február 28-án jár le.”

 (2) Az Utv. 9.§-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  (3)  bekezdés szerinti időtartamokat az  ügyfélnek az  okmány kiállítását követő születésnapja hónapjától és 
napjától kell számítani. Amennyiben az  ügyfél február 29-én született és az  érvényességi idő lejártának évében 
ez a nap hiányzik, akkor a második magánútlevél érvényességi ideje február 28-án jár le.”

 (3) Az Utv. 16/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az  érintett személy érvényes úti okmánnyal rendelkezik, a  bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes 
nyilvántartásai részére adatközlésre kötelezett bíróság, illetve ügyész a  döntés meghozatalától számított 
huszonnégy órán belül értesíti az útlevélhatóságot a külföldre utazási korlátozásnak az útiokmány-nyilvántartásba 
történő bejegyzése, illetve a nyilvántartásból történő törlése érdekében.”

 (4) Az Utv. a következő 21/B. §-sal egészül ki:
„21/B.  § (1) Az  úti okmány iránti kérelem előterjesztésekor – a  (2)–(8)  bekezdésben meghatározott kivétellel – 
személyesen kell megjelenni. Az úti okmány iránti kérelem előterjesztésekor – az  (5) bekezdésben meghatározott 
kivétellel − az elektronikus ügyintézésre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatóak.
(2) A  személyes megjelenés kötelezettsége alól a  kérelmező nem mentesül, kivéve, ha kiskorú és útlevelének 
a második biometrikus adatot nem kell tartalmaznia.
(3) Az úti okmány iránti kérelem meghatalmazott útján is előterjeszthető, ha a személyes megjelenést a kérelmező 
egészségi állapota – a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint – nem teszi lehetővé.
(4) Ha a  külföldön élő vagy tartózkodó kérelmező útlevélhatóságnál történő személyes megjelenése aránytalan 
nehézséget okoz, a 7. § (4) bekezdése, valamint a 10. § (1) és (2) bekezdése szerinti kérelmét az útlevélhatósághoz 
postai úton is benyújthatja. Ebben az  esetben a  kérelmező személyazonosságát és aláírását az  érintett ország 
gyakorlata szerint erre felhatalmazott külföldi szerv vagy személy hitelesíti. A hitelesítés – nemzetközi egyezmény 
eltérő rendelkezése hiányában – akkor fogadható el, ha azt a konzuli tisztviselő diplomáciai felülhitelesítéssel látta 
el.
(5) Ha a  kérelmező korábbi úti okmányának kiállítása iránti kérelem benyújtásakor a  32/A.  § (1)  bekezdés 
a) pontja alapján a biometrikus adatok tárolásához hozzájárult, a  tároló elemet tartalmazó úti okmány elvesztése, 
eltulajdonítása, megsemmisülése esetén az  új úti okmány kiállítása, valamint a  második magánútlevél kiállítása 
iránti kérelem személyes megjelenés, (ideértve a törvényes képviselő vagy meghatalmazott általi képviseletet is) és 
a  biometrikus adatok rendelkezésre bocsátása nélkül, elektronikus kapcsolattartás útján benyújtható az  elveszett, 
eltulajdonított, megsemmisült úti okmány vagy az első magánútlevél érvényességi idején belül. Ebben az esetben 
az útlevélhatóság által korábban rögzített és kezelt biometrikus adatok felhasználásával kell az útlevelet kiállítani.
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(6) Az  (5)  bekezdés alapján az  elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült úti okmány helyett kiállított új úti 
okmány érvényességi ideje az eredeti úti okmány érvényességének idejével megegyezik.
(7) Az  (5)  bekezdés alapján kiállított második magánútlevél érvényességi ideje a  9.  § (3)  bekezdésében 
meghatározott időtartamig, legfeljebb azonban az első magánútlevél érvényességi idejéig tart.
(8) A  kérelmező az  úti okmány elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének, illetve megtalálásának 
tényét – a  32/A.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott hozzájárulástól függetlenül – elektronikus 
kapcsolattartás útján is bejelentheti.”

 (5) Az Utv. 28. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha az  adatszolgáltatás iránti kérelemben hatósági bizonyítvány kiállítását nem kérik, az  adatszolgáltatás 
ügyintézési határideje – a kérelem beérkezését követő naptól számított – húsz nap. Az adatszolgáltatás elektronikus 
információátadás keretén kívül is teljesíthető.”

 (6) Az Utv. a következő 41/A. §-sal egészül ki:
„41/A.  § E  törvénynek az  egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló 2016. évi CXXI. törvénnyel megállapított 8. § (3) bekezdését és 9. § (4) bekezdését a 2017. január 
1-jétől igényelt útlevelekre kell alkalmazni.”

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

33. § (1) A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 69/A. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:
„(1) A  bíróság, az  ügyészség, a  nyomozó hatóság és a  büntetés-végrehajtási szervezet (e cím alkalmazásában 
a  továbbiakban együtt: kapcsolattartó szervezet) szervezeti keretein belül egymás között és a  kapcsolattartó 
szervezetek egymással az írásbeli kapcsolatot elektronikus úton tarthatják.
(1a) A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság a 71. § szerinti megkeresést elektronikus úton is intézheti, ha 
a  71.  § (1) és (2)  bekezdése szerinti megkeresendő szerv, illetve szervezet az  elektronikus kapcsolattartást vállalja 
és az  ehhez szükséges elérhetőségét a  honlapján közzétette. Ez  esetben a  megkeresett szerv vagy szervezet is 
elektronikusan küldi meg a válaszát, kivéve, ha az eredetileg papír alapú iratok nagy mennyisége vagy sajátos alakja 
miatt azok digitalizálása aránytalan nehézséggel járna, vagy a  megkeresés az  eredeti irat, illetve okirat vagy más 
adathordozó megküldésére irányult.
(2) Az (1) és (1a) bekezdés szerinti elektronikus úton az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a  továbbiakban: E-ügyintézési tv.) szerinti biztonságos elektronikus 
kapcsolattartást kell érteni, azzal hogy a  kapcsolattartó szervezetek a  hivatalos irat kézbesítését egymás felé 
az E-ügyintézési tv. szerinti biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján végzik.
(3) Az  Országos Bírósági Hivatal az  (1) és (1a)  bekezdés szerinti elektronikus kapcsolattartás biztosítása céljából 
jogosult a hozzá érkezett adatok kezelésére.”

 (2) A Be. 69/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  kapcsolattartó szervezet a  küldendő hivatalos iratot minősített vagy legalább minősített tanúsítványon 
alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel látja el. E  törvény minősített elektronikus 
aláírás alkalmazását kötelezővé teheti. A  legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel 
ellátott hivatalos irat is közokiratnak minősül.”

 (3) A Be. 69/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„69/B.  § (1) A  kapcsolattartó szervezet az  E-ügyintézési tv. és a  végrehajtására kiadott kormányrendelet szerinti 
szabályozott vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat nyújthatja az  ott meghatározott szabályok 
szerint.
(2) Az  elektronikus kapcsolattartás tekintetében 2017. december 31-ig az  E-ügyintézési tv. 12., 25., 57–58. és 
101–103.  §-át, valamint a  VII., VIII. és XIV. Fejezetét, továbbá a  69/D.  § vonatkozásában az  E-ügyintézési tv. 26.  § 
(1) bekezdését kell alkalmazni.”

 (4) A Be. 69/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„69/D.  § Az  összbüntetésbe foglalás (574.  §) és az  utólagos összbüntetésbe foglalás (575.  §) iránti indítványt, 
valamint ezen indítvány visszavonását az  elítélt védője a  személyének teljes körű azonosítását biztosító, 
az  E-ügyintézési tv. 1.  § 1.  pontja szerinti szolgáltatás igénybevételével elektronikus úton is benyújthatja 
a bírósághoz.”

 (5) A Be. 70. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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[A bíróság, az  ügyész, illetőleg a  nyomozó hatóság hivatalos iratának az  érintett személy részére átadása (kézbesítés) 
történhet]
„f ) törvényben meghatározott feltételek mellett biztonságos kézbesítési szolgáltatás, illetve a  biztonságos 
elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségre történő kézbesítés útján,”

 (6) A Be.
a) 70.  § (7a)  bekezdésében a „69/A.  § (1)  bekezdése alapján létrejött” szövegrész helyébe a „69/A.  § (1) és 

(1a) bekezdése és a 69/C–69/D. § szerinti” szöveg,
b) 158/A. § (4) bekezdésében a „fokozott” szövegrész helyébe a „legalább fokozott” szöveg
lép.

34. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosítása

34. § (1) A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 41/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„41/C.  § (1) A  Hivatal a  41/B.  §-ban szabályozott eljárásban – az  e  törvényben meghatározott eltérésekkel – 
a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény rendelkezései szerint jár el.
(2) A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényt a következő eltérésekkel kell alkalmazni:
a) nem alkalmazhatóak a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvénynek azok a rendelkezései, 
amelyek az eljárás megindításával kapcsolatos – hivatalból vagy kérelemre történő – értesítésre vonatkoznak;
b) a Hivatal a tényeket a kérelem keretei között, az ügyfél nyilatkozatai és állításai alapján vizsgálja;
c) nem alkalmazhatóak a  közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvénynek a  határozat 
közzétételére, az ügygondnokra, a költségmentességre és a végrehajtásra vonatkozó rendelkezései;
d) a  Hivatal döntéseivel szemben nincs helye fellebbezésnek, újrafelvételi és felügyeleti eljárásnak, valamint 
az  ügyészségről szóló törvény szerinti felhívás kibocsátásnak, a  Hivatal határozatát, valamint azokat a  végzéseit, 
amelyekkel szemben a  közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerint önálló 
fellebbezésnek van helye, a bíróság – a 41/D. §-ban foglaltak szerint – nemperes eljárásban vizsgálja felül;
e) nincs helye közmeghallgatásnak.
(3) A  41/B.  §-ban szabályozott eljárásban – tájékoztatás kérése és annak teljesítése, valamint az  iratokba való 
betekintés kivételével – kapcsolattartásnak csak írásbeli, valamint azonosításhoz kötött elektronikus úton van helye 
azzal, hogy az ügyfél adatainak változásáról más hatóságtól kapott értesítés nem tekinthető írásban előterjesztett 
kérelemnek, tájékoztatás pedig nem kérhető és ilyen kérés nem teljesíthető rövid szöveges üzenet útján. 
Az eljárásban rövid szöveges üzenet útján nincs helye kapcsolattartásnak. A kérelemre megtekinthető iratokba való 
betekintést a Hivatal személyes megjelenéshez kötötten biztosítja.
(4) A  Hivatal által hozott határozat felülvizsgálatát az  ügyész is kérheti, az  eljárás megindítására a  Fővárosi 
Főügyészség rendelkezik kizárólagos illetékességgel. A Hivatal a határozatát a Fővárosi Főügyészséggel is közli.”

 (2) Az Szjt. „Polgári jogi jogkövetkezmények” alcíme a következő 94/C. §-sal egészül ki:
„94/C.  § (1) A  mű önkéntes nyilvántartásba vételére irányuló eljárásban a  Hivatal az  elektronikus ügyintézés 
és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény és e  törvény rendelkezései szerint biztosítja 
az elektronikus ügyintézést.
(2) Az  e  §-ban szabályozott eljárásban – tájékoztatás kérése és annak teljesítése kivételével – elektronikus 
kapcsolattartásnak csak azonosításhoz kötött elektronikus úton van helye, tájékoztatás azonban nem kérhető 
és ilyen kérés nem teljesíthető rövid szöveges üzenet útján. A kérelemre megtekinthető iratokba való betekintést 
a Hivatal személyes megjelenéshez kötötten biztosítja.
(3) Nincs helye elektronikus ügyintézésnek abban az  esetben, ha a  nyilvántartásba vétel iránti kérelem tárgyát 
képező műről nem állítható elő elektronikus műpéldány, vagy az  elektronikus műpéldány mérete meghaladja 
a miniszteri rendeletben meghatározott mértéket.”

 (3) Az  Szjt. „A törvény hatálybalépésére vonatkozó és az  átmeneti rendelkezéseket megállapító szabályok” alcíme 
a következő 111/H. §-sal egészül ki:
„111/H. § Ha a Hivatal az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 
2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e törvény 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell 
alkalmazni”

 (4) Hatályát veszti az Szjt. 41/E. §-a.
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35. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása

35. §  A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 16/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16/A.  § A  gazdasági kamara az  alapszabályában vagy kamarai szabályzatában meghatározhatja azon ügyeket, 
amelyek intézése során akkor is az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 
törvény elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos rendelkezéseinek alkalmazásával jár el, ha az ügyfél a kamara tagja 
vagy alkalmazottja, és az eljárás nem minősül közigazgatási hatósági ügynek.”

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

36. § (1) A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 89. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha a  hajózási hatóság az  elektronikus ügyintézést az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108.  § (2)  bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően 
nem vállalta, 2017. december 31-ig az  elektronikus kapcsolattartásra e  törvény 2016. december 31-én hatályos 
rendelkezéseit kell alkalmazni.”

 (2) Hatályát veszti a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 4. § (5) bekezdése.

37. A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény 
módosítása

37. §  A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény 2/C.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„2/C. § A kamara az Alapszabályban vagy kamarai szabályzatában meghatározhatja azon ügyeket, amelyek intézése 
során akkor is az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény elektronikus 
ügyintézéssel kapcsolatos rendelkezéseinek alkalmazásával jár el, ha az ügyfél a kamara tagja vagy alkalmazottja, és 
az eljárás nem minősül közigazgatási hatósági ügynek.”

38. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

38. § (1) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 177. §-a a következő (61) bekezdéssel egészül ki:
„(61) Ha az eljáró szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 
a  vállalásának időpontjáig a  154.  § (7)  bekezdésének és a  154/B.  § (2)  bekezdésének a  2016. december 31-én 
hatályos előírásait kell alkalmazni.”

 (2) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
a) 154. § (7) bekezdésében a „megküldi” szövegrész helyébe az „elektronikusan megküldi” szöveg,
b) 154/B. § (2) bekezdésében az „a kormányzati portál útján történő (1) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe 

a „történő” szöveg
lép.

39. A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény módosítása

39. § (1) A  formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény (a  továbbiakban: Fmtv.) 31.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„31.  § (1) A  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a  hatáskörébe tartozó mintaoltalmi ügyekben – az  e  törvényben 
meghatározott eltérésekkel – a  közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény, valamint 
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény rendelkezései szerint jár 
el.
(2) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hatáskörébe tartozó mintaoltalmi ügyekben – tájékoztatás kérése és annak 
teljesítése, az  iratokba való betekintés, valamint a  szóbeli tárgyalás kivételével – kapcsolattartásnak csak írásbeli, 
valamint azonosításhoz kötött elektronikus úton van helye; tájékoztatás azonban nem kérhető és ilyen kérés nem 
teljesíthető rövid szöveges üzenet útján.”
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 (2) Az Fmtv. 32/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32/B.  § (1) Mintaoltalmi ügyekben a  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény és e  törvény rendelkezései szerint biztosítja az  elektronikus 
ügyintézést.
(2) Mintaoltalmi ügyekben a  gazdálkodó szervezet és az  ügyfél jogi képviselője nem köteles elektronikus 
ügyintézésre.”

 (3) Az Fmtv. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 67/B. §-sal egészül ki:
„67/B. § Ha a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét 
megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e törvény 2016. december 31-én 
hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”

 (4) Az  Fmtv. 31.  §-át megelőző alcímének címében az  „eljárás” szövegrész helyébe az  „eljárás és az  elektronikus 
ügyintézés” szöveg lép.

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

40. § (1) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) a következő 224. §-sal egészül ki:
„224. § Ahol e törvény az ügyfélkapu fogalmát használja, ott az elektronikus azonosítás szempontjából a Kormány 
által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatást, tárhely szempontjából az  ehhez kapcsolódó 
biztonságos kézbesítési szolgáltatást kell érteni.”

 (2) Az Art. a következő 225. §-sal egészül ki:
„225.  § Ha az  adóhatóság az  elektronikus ügyintézést az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108.  § (2)  bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően 
nem vállalta, 2017. december 31-ig az  elektronikus kapcsolattartásra e  törvény 2016. december 31-én hatályos 
rendelkezéseit kell alkalmazni.”

 (3) Hatályát veszti az Art. 5. § (3) bekezdése.

41. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása

41. § (1) A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény a következő 21/A. §-sal egészül ki:
„21/A.  § Ha a  vámhatóság az  elektronikus ügyintézést az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108.  § (2)  bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően 
nem vállalta, 2017. december 31-ig az  elektronikus kapcsolattartásra e  törvény 2016. december 31-én hatályos 
rendelkezéseit kell alkalmazni.”

 (2) A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény Melléklet II. részében az „Elektronikus eljárás esetén a” szövegrész 
helyébe az „A” szöveg lép.

 (3) Hatályát veszti a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény
a) 2. § 14. pontja, és
b) „Az elektronikus eljárás szabályai” alcíme.

42. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

42. §  Hatályát veszti a sportról szóló 2004. évi I. törvény 61/A. § (2) bekezdése.

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

43. § (1) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 
Ket.) 28/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28/A.  § (1) A  hatóság írásban, az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 
törvényben meghatározott elektronikus úton (a  továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek 
nem minősülő elektronikus úton (a  továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az  ügyféllel és az  eljárásban 
résztvevőkkel.
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(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a  kapcsolattartás formáját a  hatóság tájékoztatása alapján az  ügyfél 
választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra áttérhet.
(3) Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén a hatóság választja meg a kapcsolattartás módját.”

 (2) A Ket. 40/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az írásbeli meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.”

 (3) A Ket. 78. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  hatóság a  döntést írásbeli kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az  elektronikus ügyintézés és 
a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus úton kézbesíti.”

 (4) A Ket. X. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:
„X. FEJEZET
ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS ÉS HATÓSÁGI SZOLGÁLTATÁS
160. §  Az  eljárás minden szereplője a  törvényben meghatározottak szerint jogosult, illetve köteles az  eljárási 
cselekményeit – így különösen nyilatkozatát, döntését – elektronikusan teljesíteni, ha az az adott eljárási cselekmény 
vonatkozásában értelmezhető.
161. §  Kormányrendeletben kijelölt hatóság kormányrendeletben meghatározott – más hatóság hatáskörébe 
tartozó – ügyekben az ügyfél kérelmére
a) lefolytatja az eljárást,
b) az ügyfél nevében
ba) hatósági nyilvántartásból történő adatszolgáltatás,
bb) másolatkészítés, illetve
bc) hatósági bizonyítvány kiállítása
iránti kérelmet nyújt be,
c) más hatóságok elektronikus tájékoztatásához, illetve elektronikus kapcsolattartási rendszeréhez történő 
hozzáférést biztosít,
d) az  ügyfél azonosítását követően egyedi hatósági ügye intézéséhez internetes kapcsolati lehetőséget biztosít, 
illetve szakmai és informatikai segítséget nyújt, valamint
e) kormányrendeletben meghatározott egyéb hatósági szolgáltatást nyújt.”

 (5) A Ket. 171. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:
„(15) E  törvénynek az  egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló törvénnyel módosított rendelkezéseit az  e  rendelkezések hatálybalépését követően indult és 
a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.”

 (6) A Ket. 171/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„171/B.  § Az  egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények módosításáról 
szóló 2016. évi CXXI. törvény 43. § (1)–(5) bekezdésében, valamint 43. § (7) és (8) bekezdésében foglalt, e törvényre 
vonatkozó módosító rendelkezéseit 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az  érintett szerv 
az  elektronikus ügyintézést az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló  
2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 
2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e törvény 2016. december 
31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”

 (7) A Ket.
a) 8. §-ában az „e törvény keretei között” szövegrész helyébe a „törvényben meghatározottak szerint” szöveg,
b) 40/A.  § (1)  bekezdésében az  „Írásbeli meghatalmazás esetében” szövegrész helyébe az  „Írásbeli 

meghatalmazás esetében – ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza –” szövegrész,
c) 174/A.  § (4)  bekezdésében a  „169/A.  § (3)  bekezdése szerinti szervezetet kijelölje, valamint az  általa 

biztosított” szövegrész helyébe a  „hatósági szolgáltatás nyújtására jogosult hatóságot vagy hatóságokat 
kijelölje, valamint a” szöveg

lép.
 (8) Hatályát veszti a Ket.

a) 17. § (5) bekezdésében az „A hozzájárulást az érintett az ügyintézési rendelkezésben, továbbá – ha jogszabály 
lehetővé teszi, – az érintett elektronikus azonosítását követően, az  információ megőrzését biztosító módon 
történő rögzítés mellett telefonon is megadhatja.” szövegrész,

b) 17/A. §-a,
c) Kapcsolattartás elektronikus úton és Tájékoztatás alcíme,
d) 35. § (1) bekezdésében az „ , a telefax számát” szövegrész,
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e) 37.  § (3)  bekezdésében a „ , továbbá akkor sem, ha az  ügyfél a  tartalmilag hiánytalan kérelmet azért nem 
formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon nyújtja be, mert a  formanyomtatvány kitölthető és 
letölthető változatát a hatóság az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint nem tette közzé” szövegrész,

f ) 37. § (3a) bekezdése,
g) 39. § (10) és (11) bekezdése,
h) 49. § (4) bekezdésében a „vagy telefonon” szövegrész,
i) 51. § (7) bekezdése,
j) 54.  § (5)  bekezdésében az „az elektronikus okirat formájában elkészített vallomását minősített elektronikus 

aláírással látja el,” szövegrész,
k) 65. § (5) bekezdése,
l) 71. § (7) bekezdése,
m) 78.  § (4)  bekezdésében az  „A 71.  § (7)  bekezdése szerinti esetben a  hatóság a  nem elektronikusan 

kézbesítendő iratokat az  elektronikus döntésről készített hiteles papír alapú másolatként kézbesíti.” 
szövegrész,

n) 78. § (7) bekezdése,
o) 78/A. §-a,
p) 79/A. §-a,
q) 99. § (3) bekezdése,
r) 171. § (7)–(9c) bekezdése,
s) 172. § a)–d), j), k) és t) pontja,
t) 174. § (1) bekezdés b) pontja és (6) bekezdése,
u) 175. §-a.

44. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

44. § (1) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény a következő 61/A. §-sal egészül ki:
„61/A.  § Ha a  Hivatal az  elektronikus ügyintézést az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 
2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e törvény 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell 
alkalmazni.”

 (2) Hatályát veszti a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény
a) 5.  § (1)  bekezdésében az „A Hivatal eljárásának megindítását kérelmező elektronikus úton nem jogosult 

a Hivatallal kapcsolatot tartani.”,
b) 22. § (6) bekezdésében az „Az eljárásban az ügyfél nem jogosult és a hatóság nem köteles elektronikus úton 

kapcsolatot tartani.”,
c) 23. § (2) bekezdésében az „Az eljárásban az ügyfél nem jogosult és a hatóság nem köteles elektronikus úton 

kapcsolatot tartani.”
szövegrész.

45. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása

45. §  Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 
szóló 2005. évi XCV. törvény 27. §-ában az „A Ket. 28/B. §-a szerinti” szövegrész helyébe az „Az” szöveg lép.

46. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi 
CXXXIII. törvény módosítása

46. §  A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
54/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„54/A.  § A  kamara és a  területi szervezet az  alapszabályban vagy kamarai szabályzatában meghatározhatja azon 
ügyeket, amelyek intézése során akkor is az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 
szóló törvény elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos rendelkezéseinek alkalmazásával jár el, ha az ügyfél a kamara 
tagja vagy alkalmazottja, és az eljárás nem minősül közigazgatási hatósági ügynek.”
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47. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

47. § (1) A  vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény „Átmeneti rendelkezések”alcíme a  következő 87/G.  §-sal 
egészül ki:
„87/G. § Ha a közlekedési hatóság az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108.  § (2)  bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően 
nem vállalta, 2017. december 31-ig az  elektronikus kapcsolattartásra e  törvény 2016. december 31-én hatályos 
rendelkezéseit kell alkalmazni.”

 (2) Hatályát veszti a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 80/C. § (3) bekezdése.

48. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 
módosítása

48. § (1) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 
24. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
(A cégjegyzék valamennyi cég esetében tartalmazza)
„n) a  cégnek az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény 
(a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) szerinti hivatalos elérhetőségét”

 (2) A Ctv. 24. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  cégbíróság az  (1)  bekezdés n)  pontja szerinti adatot az  E-ügyintézési tv. szerinti rendelkezési nyilvántartást 
vezető szerv elektronikus értesítése alapján, hivatalból jegyzi be, ha azt a cég oda jelentette be.
(10) Ha a cég az (1) bekezdés n) pontja szerinti adatot a cégbíróság felé jelentette be, a cégbíróság a bejegyzésről 
a (9) bekezdés szerinti nyilvántartást vezető szervet elektronikus úton értesíti.”

 (3) A Ctv. 37. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A bejegyzési (változásbejegyzési) kérelmet és annak mellékleteit a jogi képviselő elektronikus okirat formájában, 
elektronikus úton a céginformációs szolgálathoz küldi meg. A bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem benyújtására 
vonatkozó határidők szempontjából a céginformációs szolgálathoz érkezés időpontja irányadó.”

 (4) A Ctv. a következő 131/G. §-sal egészül ki:
„131/G. § A 24. § (1) bekezdés n) pontja szerinti adat nyilvántartása 2018. január 1-jétől kötelező, ezt megelőzően 
a cég kérheti az adat nyilvántartásba vételét.”

 (5) A Ctv. a következő 131/H. §-sal egészül ki:
„131/H.  § E  törvénynek az  egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló 2016. évi CXXI. törvénnyel megállapított 13. § bekezdés b) pontját, 16. § (3) és (4) bekezdését, 
18.  § (1)  bekezdését, 19.  § (1)  bekezdését, 38.  § (3)  bekezdését, valamint 72/A.  § (2)  bekezdését az  elektronikus 
kapcsolattartás tekintetében 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az  eljáró szerv az  elektronikus 
ügyintézést az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi  
CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. 
december 31-ig az eljáró szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e törvény 2016. december 31-én 
hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”

 (6) A Ctv.
a) 13.  § (3)  bekezdés b)  pontjában és 19.  § (1)  bekezdésében a  „kormányzati portál” szövegrész helyébe 

a „személyre szabott ügyintézési felület” szöveg,
b) 16. § (3) és (4) bekezdésében a „kormányzati portálon” szövegrész helyébe a „személyre szabott ügyintézési 

felületen” szöveg,
c) 18. § (1) bekezdésében az „elektronikus úton, a kormányzati portál útján” szövegrész helyébe az „elektronikus 

úton, személyre szabott ügyintézési felület útján” szöveg,
d) 38. § (3) bekezdésében az „a kormányzati portálnál” szövegrész helyébe az „a személyre szabott ügyintézési 

felület működése során” szöveg,
e) 72/A.  § (6)  bekezdésében és 72/B.  § (3)  bekezdésében a  „szervezeti aláírásával” szövegrész helyébe 

az „elektronikus bélyegzőjével” szöveg
lép.

 (7) Hatályát veszti a  Ctv. 72/A.  § (2)  bekezdésében az „A kérelem a  kormányzati portálon keresztül is benyújtható.” 
szövegrész.
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49. Az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 
törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi 
XLVII. törvény módosítása

49. § (1) Az  életüktől és a  szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben 
meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény a következő 
6. §-sal egészül ki:
„6.  § Ha a  kárpótlási hatóság az  elektronikus ügyintézést az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108.  § (2)  bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően 
nem vállalta, 2017. december 31-ig az  elektronikus kapcsolattartásra e  törvény 2016. december 31-én hatályos 
rendelkezéseit kell alkalmazni.”

 (2) Hatályát veszti az  életüktől és a  szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 
törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény 
2. § (6) bekezdése.

50. Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosítása

50. §  Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 19/C.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„19/C. § A szakmai kamara az alapszabályban vagy kamarai szabályzatában meghatározhatja azon ügyeket, amelyek 
intézése során akkor is az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény 
elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos rendelkezéseinek alkalmazásával jár el, ha az  ügyfél a  kamara tagja vagy 
alkalmazottja, és az eljárás nem minősül közigazgatási hatósági ügynek.”

51. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

51. §  A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás 
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 35. § (4) bekezdésében az „A Ket. 28/B. §-a szerinti” szövegrész 
helyébe az „Az” szöveg lép.

52. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló 2007. évi I. törvény módosítása

52. § (1) A  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi  
I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) 67. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  munkáltató az  (1)  bekezdés szerinti bejelentését elektronikus azonosítását követően elektronikus úton is 
megteheti.”

 (2) Az Szmtv. a következő 93. §-sal egészül ki:
„93.  § E  törvénynek az  egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló 2016. évi CXXI. törvénnyel megállapított 67.  § (3)  bekezdését 2017. december 31-ig csak 
akkor kell alkalmazni, ha az  érintett szerv az  elektronikus ügyintézést az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét 
megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus 
kapcsolattartásra e törvény 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”

53. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
módosítása

53. § (1) A  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a  továbbiakban: 
Harmtv.) 71. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  munkáltató elektronikus azonosítását követően a  (3), (4) és (9)  bekezdés szerinti bejelentését elektronikus 
úton is megteheti.”
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 (2) A Harmtv. 74/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„74/A. § (1) Az e törvényben meghatározott eljárások lefolytatása céljából az oktatási intézmény azokról a külföldi 
hallgatókról, akik a  tanulmányaikat megkezdték, befejezték vagy megszakították, illetve akik a  beiratkozási 
kötelezettségüknek nem tettek eleget, vagy akiknek a  hallgatói jogviszonya megszűnt, e  tények bekövetkeztétől 
számított nyolc munkanapon belül a  következő adatok közlésével köteles tájékoztatni az  oktatási intézmény 
székhelye szerint illetékes idegenrendészeti hatóságot:
a) oktatási intézmény adatai (név, cím),
b) harmadik országbeli állampolgár természetes személyazonosító adatai, tartózkodásra jogosító okmányának 
száma,
c) a hallgatói jogviszony típusa, keletkezésének, szünetelésének és megszűnésének időpontja és módja,
d) a  hallgató által folytatott képzés megnevezése, finanszírozásának módja és munkarendje, megkezdett félévek, 
a hallgatói jogviszony szünetelésének ideje, a képzés befejezésének várható időpontja.
(2) Az oktatási intézmény az (1) bekezdés szerinti bejelentését elektronikus azonosítását követően elektronikus úton 
is megteheti.”

 (3) A Harmtv. 110. §-a a következő (19) bekezdéssel egészül ki:
„(19) E  törvénynek az  egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló 2016. évi CXXI. törvénnyel megállapított 71.  § (10)  bekezdését és 74/A.  § (2)  bekezdését 
2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az  érintett szerv az  elektronikus ügyintézést az  elektronikus 
ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108.  § (2)  bekezdése 
szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az  érintett szerv 
vonatkozásában az  elektronikus kapcsolattartásra e  törvény 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell 
alkalmazni.”

54. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

54. § (1) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a  továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 37.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„37.  § (1) A  kérelem és a  pályázat benyújtására, valamint az  adatszolgáltatásra jogszabályban vagy a  jogszabályi 
felhatalmazás alapján közleményben meghatározottak szerint nyomtatvány rendszeresíthető. Ebben az  esetben 
a  rendszeresített nyomtatvány alkalmazása kötelező. A  rendszeresített nyomtatványon történő benyújtásnak 
minősül, ha a  kérelmet az  ügyfél a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv honlapján közzétett 
számítógépes program használatával tölti ki és állítja elő, és a  kinyomtatott iratot aláírva a  mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési támogatási szervhez benyújtja, vagy az ilyen módon kitöltött nyomtatványt elektronikus úton küldi 
meg a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek.
(2) A kérelem és a pályázat benyújtása, valamint az adatszolgáltatás a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási 
szerv által közzétett módon, tartós elektronikus adathordozón is teljesíthető.
(3) Az  (1)  bekezdésben foglaltakra is figyelemmel a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek közzé 
kell tennie a  rendszeresített nyomtatványokat, az  ahhoz kapcsolódó eljárási tájékoztatókat, és gondoskodnia kell 
arról, hogy azok az  ügyfelek számára megfelelő időben, az  ügyfelek által elérhető helyen álljanak rendelkezésre. 
A  haladéktalan szabályozást igénylő esetek kivételével az  intézkedésre vonatkozó jogszabály kihirdetését 
követően – annak eltérő rendelkezése hiányában – a  kérelmek benyújtására rendszeresített nyomtatványokat 
a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a  legkésőbb kérelembenyújtási időszak kezdetét tíz nappal 
megelőzően közzéteszi a honlapján.”

 (2) A 2007. évi XVII. törvény a következő 91. §-sal egészül ki:
„91.  § Ha az  eljáró hatóság az  elektronikus ügyintézést az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108.  § (2)  bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően 
nem vállalta, 2017. december 31-ig az  elektronikus kapcsolattartásra e  törvény 2016. december 31-én hatályos 
rendelkezéseit kell alkalmazni.”

 (3) Hatályát veszti a 2007. évi XVII. törvény
a) 12. § (5) bekezdése,
b) 28/B. § (1) bekezdésében a „postai úton vagy személyesen” szövegrész,
c) 29. § (1) bekezdésében az „azzal, hogy a változás-bejelentés elektronikus úton is teljesíthető” szövegrész.
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55. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói 
közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása

55. §  A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a  könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a  könyvvizsgálói közfelügyeletről 
szóló 2007. évi LXXV. törvény 9/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9/B. § A kamara az alapszabályban vagy kamarai szabályzatában meghatározhatja azon ügyeket, amelyek intézése 
során akkor is az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény elektronikus 
ügyintézéssel kapcsolatos rendelkezéseinek alkalmazásával jár el, ha az ügyfél a kamara tagja vagy alkalmazottja, és 
az eljárás nem minősül közigazgatási hatósági ügynek.”

56. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

56. § (1) A  kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (a  továbbiakban: Kstv.) „Vegyes rendelkezések” alcíme a  következő 
40/G. §-sal egészül ki:
„40/G.  § A  kisajátítást kérő, illetve annak képviselője az  e  törvény hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban, 
e  hatósági eljárásokban hozott döntések bírósági felülvizsgálati eljárásában, valamint a  kisajátítási terv 
záradékolására irányuló eljárásban elektronikus ügyintézésre köteles.”

 (2) A Kstv. a következő 47. §-sal egészül ki:
„47.  § (1) E  törvénynek az  egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló 2016. évi CXXI. törvénnyel megállapított 40/G.  §-át a  2018. január 1-jét követően indult és 
megismételt hatósági és bírósági eljárásokban kell alkalmazni.
(2) Kisajátítási eljárásban nem kötelező az elektronikus ügyintézés azon kisajátítást kérő illetve képviselője esetében, 
akinek részére a záradékolás iránt 2018. január 1-jét megelőzően benyújtott kérelme alapján záradékolt kisajátítási 
terv csak papír alapon áll rendelkezésére. Az elektronikus ügyintézést ennek alapján nem alkalmazó kisajátítást kérő 
illetve képviselője e körülmény fennállásáról a kisajátítási hatóság részére nyilatkozni köteles.”

 (3) A Kstv.
a) 10. § (5) bekezdésében az „a tárgyaláson” szövegrészek helyébe a „legkésőbb a tárgyaláson”,
b) 14. § (3) bekezdés a) pontjában az „a kisajátítási tárgyaláson” szövegrész helyébe a „legkésőbb a kisajátítási 

tárgyaláson”,
c) 33. § (1) bekezdésében az „a határozatot – a jogerőre utaló feljegyzéssel ellátva – a kisajátítást kérő, valamint 

az ingatlanügyi hatóság részére – részleges kisajátítás esetén utóbbi részére a kisajátítási terv egy példányát 
is mellékelve –” szövegrész helyébe az „a határozatot a  kisajátítást kérő, valamint az  ingatlanügyi hatóság 
részére – részleges kisajátítás esetén utóbbi részére a kisajátítási tervet is mellékelve –”

szöveg lép.
 (4) Hatályát veszti a Kstv.

a) 23. § (3) bekezdése,
b) 26. § (3) bekezdésében az „– elektronikus vagy postai úton, telefaxon vagy személyesen –” szövegrész,
c) 26. § (4) bekezdésében az „– elektronikus vagy postai úton, vagy telefaxon –” szövegrész,
d) 32/A. § (2) bekezdésében az „ , a továbbításra elektronikus úton is sor kerülhet” szövegrész,
e) 38. § (3) bekezdésében a „postai úton” szövegrész,
f ) 39. § (2) bekezdésében az „írásban” szövegrész,
g) 40/B. § (3) bekezdésében az „írásban,” szövegrész.

57. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

57. §  Hatályát veszti az  általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175.  § (2)  bekezdés a)  pontjában  
az „az elektronikus aláírásról szóló törvény rendelkezései szerinti” szövegrész.

58. Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény módosítása

58. §  Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény 19.  § (4)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(4) A  kérelmező által megjelölt ellenérdekű felet az  előzetes bizonyítás elrendelése tárgyában nem kell írásbeli 
nyilatkozattételre felhívni vagy meghallgatni, ha a  kérelmező valószínűsíti, hogy az  veszélyeztetné az  előzetes 
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bizonyítás eredményes lefolytatását. Ha a közjegyző az ellenérdekű fél írásbeli nyilatkozattételre történő felhívását 
vagy meghallgatását mellőzi, határozatát az ellenérdekű féllel csak az előzetes bizonyítás elrendelése esetében, és 
legkésőbb az előzetes bizonyítás foganatosításának a megkezdésekor kell közölnie; ha a közlés akadályba ütközik, 
ez az előzetes bizonyítás foganatosítását nem akadályozza.”

59. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

59. § (1) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: 2008. évi XLVI. törvény) 
38/B. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A FELIR azonosítóhoz tartozó, nyilvántartásba vett adatokat az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a  következők szerint 
igazolja:)
„c) elektronikus ügyintézés esetén a  nyilvántartásba vétel, illetve az  adatok módosítása esetén a  közigazgatási 
felhasználásra vonatkozó követelményeknek megfelelő elektronikus aláírással ellátott, az  a) és b)  pont szerinti 
adatokat tartalmazó dokumentumot küld az  ügyfélnek az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló törvény szerinti hivatalos elérhetőségére vagy – ha az ügyfél elektronikus ügyintézésre 
nem köteles – az ennek megfelelő egyéb tárhelyére;”

 (2) A 2008. évi XLVI. törvény a következő 81. §-sal egészül ki:
„81.  § E  törvénynek az  egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló 2016. évi CXXI. törvénnyel megállapított 38/B. § (6) bekezdés c) pontját 2017. december 31-ig 
csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét 
megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus 
kapcsolattartásra e törvény 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”

60. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar 
állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti 
biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

60. § (1) A  bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az  Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal 
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a  bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról 
szóló 2009. évi XLVII. törvény (a  továbbiakban: Bnytv.) „Átmeneti rendelkezések” alcíme a  következő 100.  §-sal 
egészül ki:
„100.  § Ha a  bűnügyi nyilvántartó szerv az  elektronikus ügyintézést az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét 
megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig a  bűnügyi nyilvántartó szerv vonatkozásában az  elektronikus 
kapcsolattartásra e törvény 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”

 (2) A  Bnytv. 72.  § (1)  bekezdésében az  „ügyfélkapun keresztül egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével” 
szövegrész helyébe az „elektronikus azonosítását követően” szöveg lép.

 (3) Hatályát veszti a Bnytv. 87. § (1) bekezdése.

61. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi 
LXXVI. törvény módosítása

61. §  A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 
21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21.  § A  bejelentésre az  e  törvényben foglalt eltérésekkel megfelelően alkalmazni kell a  közigazgatási 
hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvénynek a  nyelvhasználatra és a  tolmács igénybevételére, 
az adatkezelésre, a joghatóságra, hatáskörre és illetékességre, a kapcsolattartás általános szabályaira, a képviseletre, 
az  iratra, a  határidő számítására, a  kérelemre, a  közreműködő hatóságra, az  igazolási kérelemre, továbbá 
a  költségmentességre vonatkozó rendelkezéseit, azzal, hogy ahol a  közigazgatási hatósági eljárás általános 
szabályairól szóló törvény ügyfelet említ, azon a bejelentést tevőt kell érteni.”
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62. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény módosítása

62. § (1) Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evectv.) 3/A. § (2) bekezdés 
b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: Hatóság)
„b) a  Kormány által nyújtott elektronikus azonosítási szolgáltatáshoz és biztonságos kézbesítési szolgáltatáshoz 
regisztrációt biztosít a  bejelentést személyesen kezdeményező, elektronikus azonosítással és biztonságos 
kézbesítési szolgáltatással nem rendelkező bejelentő számára,”

 (2) Az Evectv. 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése iránti eljárás hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton nem 
folytatható le.”

 (3) Az Evectv. 11. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(A nyilvántartást vezető szerv az  egyéni vállalkozók nyilvántartási számmal történő azonosítása, illetve más 
egyéni vállalkozótól való megkülönböztetése céljából, az  egyéni vállalkozók tevékenységének átláthatóbbá tétele, 
a jogszabályoknak megfelelő működés ellenőrzése érdekében az egyéni vállalkozók nyilvántartásában rögzíti:)
„m) az  egyéni vállalkozónak az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 
törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) szerinti hivatalos elérhetőségét.”

 (4) Az Evectv. 11. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A nyilvántartást vezető szerv az (1) bekezdés m) pontja szerinti adatot az E-ügyintézési tv. szerinti rendelkezési 
nyilvántartásból átveszi, ha azt az egyéni vállalkozó oda jelentette be.
(6) Ha az egyéni vállalkozó az (1) bekezdés m) pontja szerinti adatot a nyilvántartást vezető szerv felé jelentette be, 
a nyilvántartást vezető szerv azt az (5) bekezdés szerinti nyilvántartásnak haladéktalanul átadja.”

 (5) Az Evectv. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 38/C. §-sal egészül ki:
„38/C. § Az egyéni vállalkozó a 11. § (1) bekezdés szerinti adat nyilvántartásba vétele 2018. január 1-jétől kötelező, 
ezt megelőzően a bejelentő kérheti az adat nyilvántartásba vételét.”

 (6) Az Evectv. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 38/D. §-sal egészül ki:
„38/D.  § Ha a  nyilvántartást vezető szerv az  elektronikus ügyintézést az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét 
megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az  eljáró szerv vonatkozásában az  elektronikus kapcsolattartásra 
az  e  törvény 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy – az  5.  § szerinti ügy 
kivételével – a  megfelelő technológiai lehetőség biztosításának esetén az  ügyfélkapu alatt a  részleges kódú 
telefonos azonosítást is érteni kell.”

 (7) Az Evectv.
a) 4.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az „ügyfélkapun keresztül” szövegrész helyébe az „elektronikus azonosítást 

követően” szöveg,
b) 4. § (3) bekezdésében az „ügyfélkapun keresztül” szövegrész helyébe az „elektronikus azonosítást követően” 

szöveg,
c) 5.  § (2)  bekezdés b)  pontjában az „ügyfélkapun keresztül” szövegrész helyébe az „elektronikus azonosítást 

követően” szöveg,
d) 13. § (3) bekezdésében az „idejét” szövegrész helyébe az „idejét és elektronikus elérhetőségét” szöveg,
e) 18. § (1) bekezdésében az „öt évig” szövegrész helyébe a „két évig” szöveg,
f ) 19. § (1) bekezdés g) pontjában az „öt év” szövegrész helyébe a „két év” szöveg
lép.

 (8) Hatályát veszti az  Evectv. 4.  § (1)  bekezdésében a „valamint az  elektronikus kapcsolattartásra és az  elektronikus 
tájékoztatásra,” szövegrész.

63. A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény módosítása

63. §  A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13.  § (2)  bekezdés e)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a termékre vonatkozó forgalmazási követelmény tekintetében szabályozási feladatkörrel rendelkező 
miniszter vagy önálló szabályozó szerv vezetője, hogy]
e) – az  adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben – a  kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási 
díjak mértékét és a díj megfizetésével, kezelésével, nyilvántartásával. visszatérítésével kapcsolatos szabályokat
[rendeletben határozza meg.]
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64. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

64. § (1) Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 48. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül 
ki:
„(2a) A  hivatásos konzuli tisztviselő köteles továbbítani a  házassági névviselési forma módosítása iránti kérelmet 
az illetékes anyakönyvvezetőnek vagy a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szervnek. Ha a házassági 
névviselési forma módosítása iránti kérelem elbírálása a  hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv 
hatáskörébe tartozik, az  anyakönyvvezető a  kérelmet haladéktalanul megküldi a  hazai anyakönyvezés végzésére 
kijelölt anyakönyvi szervnek.”

 (2) Az  At. 15.  § (1)  bekezdésében az „a (2)  bekezdésben foglalt eseteket” szövegrész helyébe az „az e  törvényben 
meghatározott eseteket” szöveg lép.

65. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása

65. § (1) A  hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény (a  továbbiakban: Hetv.) 47.  § (4)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(4) A  szóbeli végintézkedésről szóló iratot átvevő vagy nyilatkozatot okiratba foglaló jegyző vagy közjegyző 
az átvett iratot vagy a nyilatkozatról szóló tanúsítványt ellenszolgáltatás nélkül haladéktalanul kézbesíti a hagyatéki 
ügyben eljáró közjegyző részére.”

 (2) A Hetv. a következő 122. §-sal egészül ki:
„122.  § Ha a  jegyző, illetve közjegyző az  elektronikus ügyintézést az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét 
megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az érintett jegyző, illetve közjegyző vonatkozásában a kézbesítésre 
e törvény 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”

 (3) A Hetv.
a) 47.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a  „postai ajánlott, tértivevényes továbbításával” szövegrész helyébe 

a „kézbesítésével” szöveg,
b) 47. § (5) bekezdésében a „ , tértivevényes küldeményként továbbítja” szövegrész helyébe a „kézbesíti” szöveg
lép.

66. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosítása

66. § (1) Az  egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a  továbbiakban: Efo. tv.) 11.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„11.  § (1) Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a  munkáltató köteles az  illetékes elsőfokú állami adóhatóságnak 
a  munkavégzés megkezdése előtt bejelenteni a  (2)  bekezdés szerinti adatokat. A  munkáltató bejelentési 
kötelezettségét
a) elektronikus azonosítását követő elektronikus kapcsolattartás útján, vagy
b) országos telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon
teljesíti.
(2) A  munkáltató bejelentési kötelezettségét az  (1)  bekezdésben meghatározott módon, az  egyszerűsített 
foglalkoztatás céljából létesített munkaviszonyra vonatkozó alábbi adatok közlésével teljesíti:
a) a munkavállaló neve,
b) a munkáltató adószáma,
c) a munkavállaló adóazonosító jele és társadalombiztosítási azonosító jele,
d) az egyszerűsített foglalkoztatás 1. § (1) bekezdés szerinti jellege,
e) a munkaviszony napjainak száma.
(3) Ha a  munkavállaló a  szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 
rendeletek, vagy a  Magyarország által kötött kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény 
alapján másik tagállamban, illetve egyezményben részes másik államban biztosított, és ezt a  munkáltató előtt 
igazolta, az  egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésekor ezen körülményt az  illetékes állami 
adóhatóságnak a munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentésével egyidejűleg bejelenteni köteles.
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(4) A  munkáltató az  (1)  bekezdésben meghatározott esetekben a  tárgyhót követő hó 12-éig az  egyszerűsítetten 
foglalkoztatott munkavállaló foglalkoztatásával járó közteher-fizetési kötelezettségének tesz eleget. Bevallási 
kötelezettségét ezen időpontig elektronikusan teljesíti.
(5) Az  a  munkáltató, aki a  300 ezer forintot, vagy ezt meghaladó összegű adótartozást halmoz fel a  8.  § 
(2)  bekezdésében és/vagy a  8.  § (3)  bekezdés a)  pontjában szereplő adók tekintetében, további egyszerűsített 
foglalkoztatásra nem jogosult mindaddig, míg adótartozását ki nem egyenlíti.
(6) Az  egyszerűsített foglalkoztatás (1)  bekezdés b)  pontja szerint történő bejelentése a  jogszabályban 
meghatározott országos telefonos ügyfélszolgálat által fenntartott ügyfélvonalon keresztül történik, a  bejelentő 
adóazonosító jelének megadásával. Az  országos telefonos ügyfélszolgálat a  bejelentést a  jogszabályban 
meghatározott módon rögzíti, és a  bejelentőt a  bejelentés eredményéről egyidejűleg tájékoztatja. Az  országos 
telefonos ügyfélszolgálat az  adatokat haladéktalanul továbbítja az  állami adóhatóság számára. Az  országos 
telefonos ügyfélszolgálat a  bejelentett adatokat a  bejelentést követő ötödik év december 31-éig őrzi meg, azt 
követően törlésre kerül. Az  országos telefonos ügyfélszolgálat e  törvényben meghatározott személyes adatokat, 
továbbá az adótitkot a feladat teljesítéséhez szükséges mértékben megismerheti és kezelheti.
(7) Az adóhatóság részére teljesített bejelentés esetleges visszavonására és módosítására
a) az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentését követő két órán belül, vagy
b) ha a  bejelentésben foglaltak szerint a  foglalkoztatás a  bejelentés napját követő napon kezdődött, vagy ha 
a bejelentés egy napnál hosszabb időtartamú munkaviszonyra vonatkozott, a módosítás bejelentés napján délelőtt 
8 óráig
van lehetőség, ezt követően a  munkáltató a  közteher-fizetési kötelezettségének köteles eleget tenni. 
A  bejelentés módosítására az  (1)  bekezdésben foglaltak szerint kerülhet sor, függetlenül attól, hogy bejelentési 
kötelezettségének eredetileg a munkáltató melyik módon tett eleget.”

 (2) Az Efo. tv. a következő 18. §-sal egészül ki:
„18.  § Ha az  eljáró hatóság az  elektronikus ügyintézést az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108.  § (2)  bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően 
nem vállalta, 2017. december 31-ig az  elektronikus kapcsolattartásra e  törvény 2016. december 31-én hatályos 
rendelkezéseit kell alkalmazni.”

 (3) Az Efo. tv.
a) 8. § (5) bekezdés b) pontjában a „11. § (4) bekezdés” szövegrész helyébe a „11. § (3) bekezdése” szöveg,
b) 12. § (1) bekezdésében az „ügyfélkapun” szövegrész helyébe az „elektronikusan” szöveg
lép.

 (4) Hatályát veszti az Efo. tv. 12. § (2) bekezdése.

67. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 
2010. évi XC. törvény módosítása

67. § (1) Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 
3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § (1) Háztartási alkalmazott foglalkoztatása esetén a  foglalkoztató az  állami adóhatóságnak havonta vagy 
több hónapra előre a  munkavégzés megkezdése előtt bejelenti a  (2)  bekezdés szerinti adatokat. A  foglalkoztató, 
választása szerint, bejelentési kötelezettségét
a) elektronikus azonosítását követő elektronikus kapcsolattartás útján, vagy
b) az országos telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon
teljesíti.
(2) A foglalkoztató bejelentési kötelezettségét az alábbi adatok közlésével teljesíti:
a) a foglalkoztató adóazonosító jele,
b) a háztartási alkalmazott adóazonosító jele és társadalombiztosítási azonosító jele,
c) a tényleges foglalkoztatás kezdő napja.
(3) Az állami adóhatóság a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú bejelentésekről nyilvántartást vezet, amely 
a (2) bekezdés c) pontja szerinti adat tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
(4) A háztartási alkalmazott (1) bekezdés b) pontja szerint történő bejelentése az országos telefonos ügyfélszolgálat 
útján történik, a  foglalkoztató adóazonosító jelének megadásával. Az  országos telefonos ügyfélszolgálat 
a  bejelentést az  elektronikus közszolgáltatásokról szóló törvény szabályai szerint rögzíti, és a  foglalkoztatót 
a  bejelentés eredményéről egyidejűleg tájékoztatja. Az  országos telefonos ügyfélszolgálat a  bejelentett adatokat 
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haladéktalanul továbbítja az  állami adóhatósághoz, és a  bejelentett adatokat a  bejelentést követő ötödik év 
december 31-éig őrzi meg, azt követően törli azokat. Az  országos telefonos ügyfélszolgálat az  e  fejezetben 
meghatározott személyes adatokat, továbbá az  adótitkot feladata teljesítéséhez szükséges mértékben 
megismerheti és kezelheti.
(5) Az  (1)  bekezdés szerinti bejelentés a  teljesítés napját magában foglaló hónap utolsó napjáig, több hónapra 
vonatkozó bejelentés esetén a  bejelentett időszak utolsó napjáig terjedő időszakra vonatkozik. Ugyanazon 
foglalkoztatott következő hónapban, vagy újabb több hónapos időszakra történő ismételt foglalkoztatása esetén 
a bejelentést az (1) bekezdés szabályainak megfelelően újra teljesíteni kell.
(6) Az  adóhatóság részére teljesített bejelentés visszavonására és módosítására a  foglalkoztató vagy a  háztartási 
alkalmazott adatainak téves közlése, illetve a munkavégzés meghiúsulása esetén a bejelentést követő 24 órán belül 
van lehetőség.”

 (2) Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 
a következő 148. §-sal egészül ki:
„148.  § Ha az  eljáró hatóság az  elektronikus ügyintézést az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108.  § (2)  bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően 
nem vállalta, 2017. december 31-ig az  elektronikus kapcsolattartásra e  törvény 2016. december 31-én hatályos 
rendelkezéseit kell alkalmazni.”

 (3) Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 
5. § (2) bekezdésében a „3. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „3. § (2) bekezdésében” szöveg lép.

68. Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény módosítása

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

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

69. § (1) Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 15. alcíme a következő 45/B. §-sal egészül ki:
„45/B.  § Ha az  alapvető jogok biztosa az  elektronikus ügyintézést az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét 
megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az  elektronikus kapcsolattartás tekintetében e  törvény 2016. 
december 31-én hatályos 39. § (2) bekezdését és 27. § (4) bekezdését kell alkalmazni.”

 (2) Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 39. § (2) bekezdésében az „(1), (3) és (4)” szövegrész helyébe 
az „(1) és (3)” szöveg lép.

 (3) Hatályát veszti az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 27. § (4) bekezdése.

70. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása

70. § (1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 46. § (2) és (3) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A bíró az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatáshoz az OBH elnöke által megjelölt elektronikus aláírással 
kapcsolatos szolgáltatást nyújtót (a továbbiakban: Bizalmi szolgáltatót) veszi igénybe.
(3) A  bíró az  elektronikus aláírásával kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele, fenntartása, illetve megszüntetése 
során az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 
(a  továbbiakban: E-ügyintézési tv.) rendelkezései szerint jár el. A  bíró a  Bizalmi szolgáltató részére nyújtott 
tájékoztatással egyidejűleg értesíti az  OBH elnökét az  E-ügyintézési tv. 85.  § (1)  bekezdése és 97.  § (4)  bekezdése 
szerinti tájékoztatási kötelezettségének teljesítéséről.”

 (2) A Bjt. 148. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bírónak a személyi nyilvántartásban szereplő adatairól és az iratok tartalmáról)
„c) az  elektronikus aláírási jogosultságról vezetett nyilvántartás adataiból az  elektronikus aláírással kapcsolatos 
szolgáltatás biztosításához az E-ügyintézési tv. szerint szükséges mértékben a Bizalmi szolgáltató részére”
(lehet adatot továbbítani.)
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 (3) A Bjt.
a) 46. § (4) bekezdésében a „Szolgáltatót” szövegrész helyébe a „Bizalmi szolgáltatót” szöveg,
b) 46. § (4) és (5) bekezdésében a „Szolgáltató” szövegrész helyébe a „Bizalmi szolgáltató” szöveg,
c) 46. § (5) bekezdésében a „Szolgáltatónál” szövegrész helyébe a „Bizalmi szolgáltatónál” szöveg
lép.

71. Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény módosítása

71. § (1) Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Ütv.) 30/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30/B.  § (1) Az  ügyész hivatali elektronikus aláírása a  Legfőbb Ügyészség által rendszeresített elektronikus aláírás. 
Az  ügyész a  hatáskörébe tartozó ügyben elkészített, a  kiadmányozási jogkörébe tartozó elektronikus okiratot 
elektronikus aláírásával látja el.
(2) Az ügyészség által szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás során kiállított, minősített vagy minősített 
tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott irat közokirat.”

 (2) Az Ütv. IV/A. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:
„IV/A. FEJEZET
ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS
30/A.  § (1) Az  ügyész hivatali elektronikus aláírása a  Legfőbb Ügyészség által rendszeresített elektronikus aláírás. 
Az  ügyész a  hatáskörébe tartozó ügyben elkészített, a  kiadmányozási jogkörébe tartozó elektronikus okiratot 
elektronikus aláírásával látja el.
(2) Az  ügyészség által szabályozott vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás során kiállított, minősített 
vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott irat közokirat.”
(3) Az Ütv. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 41/A. §-sal egészül ki:
„41/A.  § E  törvénynek az  egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló 2016. évi CXXI. törvénnyel megállapított IV/A. Fejezetét 2017. december 31-ig csak akkor kell 
alkalmazni, ha az  érintett szerv az  elektronikus ügyintézést az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108.  § (2)  bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően 
vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az  érintett szerv vonatkozásában az  elektronikus 
kapcsolattartásra e törvény 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”

72. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 
2011. évi CLXXXI. törvény módosítása

72. § (1) A  civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az  ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi  
CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Cnytv.) 21. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Ha több kérelmező a kérelmet elektronikus úton nyújtja be, a kérelemhez csatolni kell valamennyi kérelmező 
nyilatkozatának másolatát arról, hogy
a) hozzájárul ahhoz, hogy a kérelmet a benyújtó személy által elektronikus úton nyújtják be, és
b) tudomásul veszi, hogy szabályszerű kézbesítésnek minősül a bírósági iratnak a benyújtó személy részére történő 
elektronikus kézbesítése.”

 (2) A Cnytv. 91. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
[A nyilvántartás valamennyi szervezet esetében tartalmazza:]
„h) a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint gazdálkodó szervezetnek minősülő szervezetnek az elektronikus 
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) szerinti 
hivatalos elérhetőségét.”

 (3) A Cnytv. 91. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  bíróság az  (1)  bekezdés h)  pontja szerinti adatot az  E-ügyintézési tv. szerinti rendelkezési nyilvántartásból 
átveszi, ha azt a szervezet oda jelentette be.
(5) Ha a szervezet az (1) bekezdés h) pontja szerinti adatot a bíróság felé jelentette be, a bíróság azt a (4) bekezdés 
szerinti nyilvántartásnak haladéktalanul átadja.”
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73. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

73. § (1) A  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a  továbbiakban: Kttv.) 20. és 21.  §-a helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
„20.  § (1) A  munkáltató köteles a  megállapodás írásba foglalásáról gondoskodni és ennek egy példányát 
a közszolgálati tisztviselőnek átadni.
(2) A megállapodásban meg kell jelölni a felek nevét, továbbá a megállapodás teljesítése szempontjából lényeges 
adatait.
(3) Az  (5)  bekezdésben foglaltak kivételével írásbelinek kell tekinteni a  jognyilatkozatot, ha annak közlése 
a jognyilatkozatban foglalt információ változatlan visszaidézésére, a nyilatkozattevő személyének és a jognyilatkozat 
megtétele időpontjának azonosítására alkalmas elektronikus dokumentumban (a  továbbiakban: elektronikus 
dokumentum) kerül sor.
(4) A  nyilatkozattevő személyének (3)  bekezdés szerinti azonosításához nem szükséges a  nyilatkozattevő fokozott 
biztonságú vagy minősített elektronikus aláírása.
(5) A  kinevezés és annak elfogadása, a  kinevezés módosítása, a  közszolgálat megszüntetésével kapcsolatos 
jognyilatkozat, a fegyelmi, kártérítési ügyben hozott határozat, a sérelemdíj megfizetése ügyében hozott határozat, 
az összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló felszólítás és a fizetési felszólítás a munkáltatói jogkör gyakorlója 
részéről elektronikusan legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kiadmányozható.
(6) Az  írásbeli jognyilatkozat akkor minősül közöltnek, ha azt a  címzettnek vagy az  átvételre jogosult más 
személynek átadják, illetve az elektronikus dokumentum részükre hozzáférhetővé válik. A közlés akkor is hatályos, 
ha a  címzett vagy az  átvételre jogosult más személy az  átvételt megtagadja vagy szándékosan megakadályozza. 
Erről jegyzőkönyvet kell felvenni.
(7) Az  elektronikus dokumentum akkor válik hozzáférhetővé, amikor a  címzettnek vagy az  átvételre jogosult más 
személynek lehetősége nyílik arra, hogy annak tartalmát megismerje.
(8) Papír alapú kiadmány esetében a  (6)  bekezdésben foglaltakon túlmenően a  postai szolgáltatásokról szóló 
jogszabály szerint tértivevény többletszolgáltatással feladott küldeményként kézbesített jognyilatkozatot,
a) ha a  címzett vagy az  átvételre jogosult más személy a  küldemény átvételét megtagadta, vagy a  címzett által 
bejelentett elérhetőségi címen a kézbesítés a cím azonosíthatatlansága, a címzett ismeretlensége vagy elköltözése 
miatt meghiúsult, a kézbesítés megkísérlésének napján,
b) ha a  küldemény „nem kereste” kézbesíthetetlenségi ok jelzés feltüntetésével érkezik vissza, az  értesítés 
elhelyezésének napját követő ötödik munkanapon
kézbesítettnek kell tekinteni.
(9) Vita esetén a jognyilatkozatot tevő felet terheli annak bizonyítása, hogy a közlés szabályszerűen megtörtént.
(10) Az írásbeli jognyilatkozatokat a kormánytisztviselők esetében a (3) és (5) bekezdés szerint kell kiadmányozni és 
a (6) bekezdés, valamint a 21. § szerint kézbesíteni.
21.  § (1) Az  elektronikus dokumentum kézbesítésére az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 14. §-ában és a 15. § (2) és 
(3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket a (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel megfelelően alkalmazni kell azzal, 
hogy ügyfél alatt közszolgálati tisztviselőt, elektronikus ügyintézést biztosító szerv alatt pedig az  államigazgatási 
szervet kell érteni.
(2) A  közszolgálati tisztviselő köteles az  írásbeli jognyilatkozatok elektronikus aláírása és az  elektronikus 
dokumentumok kézhezvételének visszaigazolása érdekében az E-ügyintézési tv. szerinti, a Kormány által kötelezően 
biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással és az  ehhez tartozó biztonságos kézbesítési szolgáltatásra 
alkalmas tárhellyel rendelkezni és a  biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas elektronikus elérhetőségét 
a  foglalkoztatójával közölni. A  közszolgálati tisztviselő e  kötelezettségét – ha törvény eltérően nem rendelkezik – 
a kinevezését követő 15 napon belül köteles teljesíteni.
(3) Az  E-ügyintézési tv. 15.  § (3)  bekezdésétől eltérően, ha a  szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a  küldeményt 
a  címzett kétszeri értesítése ellenére nem vette át, az  elektronikus dokumentumot kézbesítettnek kell tekinteni 
a második értesítés igazolásban feltüntetett időpontját követő ötödik munkanapon.
(4) Ha az elektronikus dokumentum elektronikus kézbesítése (vagy a kézbesítési vélelem szabályainak alkalmazása) 
bármely okból nem lehetséges, vagy az  a  jogviszony létesítéséről rendelkezik, az  elektronikusan kiadmányozott 
jognyilatkozatról a munkáltatói jogkör gyakorlója által írásban kijelölt vagy a szervezeti és működési szabályzatban 
erre feljogosított személy öt napon belül záradékolással hiteles papír alapú kiadmányt készít. A  záradéknak 
tartalmaznia kell a  záradékolásra jogosult személy aláírását, a  záradékolás keltét és szöveges utalást arra, 
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hogy a  papír alapú kiadmány az  alapul szolgáló elektronikusan hitelesített irattal megegyezik. A  közszolgálati 
tisztviselővel a papír alapú kiadmányt kell közölni.

 (2) A Kttv. 226. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az  írásbeli jognyilatkozatok esetében a 20. § (1), (2), (6), (8) és (9) bekezdését kell, a 20. § (3)–(5), (7) és 21. § 
(4) bekezdését – a munkáltató döntésétől függően – lehet alkalmazni.”

 (3) A Kttv. a 260. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:
„Átmeneti rendelkezések
260/A.  § A  2017. április 30-án kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselő a  21.  § (2)  bekezdés 
szerinti szolgáltatással 2017. május 1-jétől köteles rendelkezni.”

 (4) A Kttv.
a) 190. § (7) bekezdésében a „postára adták” szövegrész helyébe a „megküldték” szöveg
b) 258.  § (8)  bekezdésében az „Az e  törvény hatálya alá tartozó” szövegrész helyébe az „Az e  törvény szerinti 

államigazgatási szervnek minősülő” szöveg, a  „(3)–(8)  bekezdését, valamint 21.  § (2a)  bekezdését kell” 
szövegrész helyébe a „(3)–(10) bekezdését, 21. §-át, valamint 260/A. §-át kell, az e törvény hatálya alá tartozó 
egyéb munkáltatóknál pedig a 20. § (6), (8) és (9) bekezdését kell, a 20. § (3)–(5), (7) és 21. § (4) bekezdését  
– a munkáltató döntésétől függően – lehet” szöveg,

c) 2.  melléklet I/A. részének 9.  pontjában az  „email címe” szövegrész helyébe az  „email címe és a  21.  § 
(2) bekezdés szerinti elektronikus elérhetősége” szöveg

lép.
 (5) Hatályát veszti a Kttv.

a) 20. § (4) bekezdésében az „elektronikus aláírásról szóló törvény szerinti” szövegrész,
b) 226. § (3) bekezdés g) pontja.

74. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

74. § (1) A  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a  továbbiakban: Nftv.) „Átmeneti rendelkezések” alcíme 
a következő 114/H. §-sal egészül ki:
„114/H. § Az eljáró szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 
2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e törvény 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell 
alkalmazni.”

 (2) Az Nftv.
a) 3.  melléklet II/D. fejezet 1.  pont a)  alpont af )  pontjában az „ügyfélkapus” szövegrész helyébe a „központi 

ügyfél-regisztrációs nyilvántartási (a továbbiakban: KÜNY)” szöveg,
b) 3.  melléklet II/D. fejezet 3.  pontjában, 5.  melléklet 1.  pont k)  alpontjában, 1/A.  pont c)  alpontjában 

az „ügyfélkapus” szövegrész helyébe a „KÜNY” szöveg,
c) 3. melléklet III. fejezet 8. pontjában az „az oktatói és diákigazolvány” szövegrész helyébe az „a diákigazolvány” 

szöveg,
d) 3. melléklet III. fejezet 9. pontjában a „szolgáltathatja” szövegrész helyébe a „szolgáltatja” szöveg
lép.

 (3) Az Nftv. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

75. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény módosítása

75. § (1) A  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi  
II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 150. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  szabálysértési nyilvántartási rendszer részét képező szabálysértési nyilvántartások közhiteles, hatósági 
nyilvántartások.”

 (2) A Szabs. tv. 252. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Ha az  eljáró szerv az  elektronikus ügyintézést az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 
2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e törvény 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell 
alkalmazni.”

 (3) Hatályát veszti a Szabs. tv. 77/A. alcíme.
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76. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

76. §  A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 5.  § (6b)  bekezdésében az „elektronikus 
intézményi aláírással” szövegrész helyébe az „elektronikus bélyegzővel” szöveg lép.

77. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 
módosítása

77. §  A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 18/A. §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„18/A. § Az agrárkamara az alapszabályban vagy kamarai szabályzatában meghatározhatja azon ügyeket, amelyek 
intézése során akkor is az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény 
elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos rendelkezéseinek alkalmazásával jár el, ha az  ügyfél a  kamara tagja vagy 
alkalmazottja, és az eljárás nem minősül közigazgatási hatósági ügynek.”

78. A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 
2012. évi CXXVII. törvény módosítása

78. §  A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az  állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi  
CXXVII. törvény 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  Kamara az  alapszabályban vagy kamarai szabályzatában meghatározhatja azon ügyeket, amelyek intézése 
során akkor is az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény elektronikus 
ügyintézéssel kapcsolatos rendelkezéseinek alkalmazásával jár el, ha az ügyfél a kamara tagja vagy alkalmazottja, és 
az eljárás nem minősül közigazgatási hatósági ügynek.”

79. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosítása

79. § (1) A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 65. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Hatóság és a  szolgáltató közötti kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton történik. A  bejelentéseket 
és kérelmeket, továbbá a  jogszabály, valamint a  jogszabály alapján a  Hatóság által előírt adatszolgáltatásokat 
a szolgáltató a Hatóság által rendszeresített elektronikus űrlapon terjesztheti elő.”

 (2) A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 49. alcíme a következő 77/C. §-sal egészül ki:
„77/C.  § E  törvénynek az  egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló 2016. évi CXXI. törvénnyel megállapított 65.  § (2)  bekezdését 2017. december 31-ig csak 
akkor kell alkalmazni, ha az  érintett szerv az  elektronikus ügyintézést az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét 
megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus 
kapcsolattartásra e törvény 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”

80. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása

80. § (1) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
a) 91.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az  „az ügyfélkapun vagy a  választások hivatalos honlapján keresztül” 

szövegrész helyébe az  „elektronikus azonosítását követően elektronikusan vagy anélkül elektronikusan” 
szöveg,

b) 91.  § (2)  bekezdés b)  pontjában az  „az ügyfélkapun keresztül” szövegrész helyébe az  „elektronikus 
azonosítását követően elektronikusan” szöveg,

c) 91.  § (2)  bekezdés c)  pontjában az  „a választások hivatalos honlapján keresztül” szövegrész helyébe 
az „elektronikusan azonosítás nélkül elektronikusan” szöveg

lép.
 (2) Hatályát veszti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 3. § 13. pontja.
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81. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 
2013. évi LXXXVIII. törvény módosítása

81. § (1) A  körözési nyilvántartási rendszerről és a  személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi  
LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Körözési tv.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  körözési nyilvántartási rendszer (a  továbbiakban: nyilvántartás) – a  nyilvántartás használatára jogosultak 
nyilvántartása kivételével – közhiteles, hatósági nyilvántartás.”

 (2) A Körözési tv. a következő 46. §-sal egészül ki:
„46.  § E  törvénynek az  egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló 2016. évi CXXI. törvénnyel megállapított 2.  § (1)  bekezdését 2017. december 31-ig csak 
akkor kell alkalmazni, ha a  nyilvántartó az  elektronikus ügyintézést az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét 
megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig a nyilvántartó vonatkozásában az elektronikus 
kapcsolattartásra e törvény 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”

82. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény 
módosítása

82. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény 4. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kérelmező a  minősítési eljárást a  hatóság által rendszeresített – a  (2)  bekezdésben meghatározott 
adattartalmú – formanyomtatvány benyújtásával kérelmezi. A kérelem szóbeli benyújtásának nincs helye.”

 (2) A  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény a  következő 
24. §-sal egészül ki:
„24.  § E  törvénynek az  egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló 2016. évi CXXI. törvénnyel megállapított 4.  § (1) és (6)  bekezdését 2017. december 31-ig 
csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét 
megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus 
kapcsolattartásra e törvény 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”

 (3) A  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV 4.  § (6)  bekezdésében 
az „eredeti” szövegrész helyébe az „eredeti vagy hiteles másolati” szöveg lép.

83. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

83. § (1) A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 58. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„58.  § (1) Az  1.  melléklet I.  pontja szerinti eljárásokban a  39.  §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó 
szervezet és az MNB közötti kapcsolattartás elektronikus úton történik.
(2) Az  1.  melléklet II.  pontjában meghatározott eljárásokban a  39.  §-ban meghatározott törvények hatálya alá 
tartozó szervezet és az MNB közötti kapcsolattartás elektronikus úton is történhet.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott ügyekben az elektronikus kapcsolattartásra az elektronikus ügyintézés 
és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényt kell alkalmazni.”

 (2) A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX 183/F. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a  Magyar Nemzeti Bank az  elektronikus ügyintézést az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108.  § (2)  bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően 
nem vállalta, 2017. december 31-ig az  elektronikus kapcsolattartásra e  törvény 2016. december 31-én hatályos 
rendelkezéseit kell alkalmazni.”

 (3) Hatályát veszti a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 49. § (2) bekezdése.

84. A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény módosítása

84. §  Hatályát veszti a  fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény 8.  § (1)  bekezdés i)  pontjában az „ügyfélkapu 
nyitásához szükséges regisztrációs eljárást követően” szövegrész.
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85. A hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény módosítása

85. § (1) A hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(2) A felhasználóként történő nyilvántartásba vétel (a továbbiakban: regisztráció) a hitelbiztosítéki rendszer e célra 
rendszeresített felületén kezdeményezhető. A  kérelmezőnek a  regisztrációs kérelemben – személyazonosító 
adatainak megadásán túlmenően – nyilatkoznia kell a  felhasználói szabályzat elfogadásáról, vagy az  azonosításra 
visszavezetett dokumentumhitelesítés szabályai szerint kell hitelesítenie. A  kérelmezőnek a  következő személyes 
adatait kell megadnia: családi és utónév, születési családi és utónév, anyja születési neve, születési hely és idő, 
lakcím.”

 (2) A hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(2) A  regisztrált felhasználó hitelbiztosítéki nyilatkozatát annak megtételekor minősített elektronikus aláírással 
és időbélyegzővel látja el, vagy az  azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szabályai szerint 
hitelesíti. Elektronikus aláírás alkalmazása esetén kizárólag olyan aláírás-létrehozó adat használható, amelyet 
a  4.  § (2)  bekezdése szerinti adatokat tartalmazó kérelem aláírása során használtak, feltéve, hogy az  űrlapon így 
elhelyezett elektronikus aláírás a  regisztrált felhasználó hitelbiztosítéki rendszerben rögzített adataival a  4.  § 
(4)  bekezdése szerint összerendelésre került. Azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés alkalmazása 
esetén a hitelbiztosítéki rendszerben rögzített adataival az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés által 
igazolt természetes azonosító adatai kerülnek összevetésre.”

 (3) A hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény a következő 35. §-sal egészül ki:
„35.  § E  törvénynek az  egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló 2016. évi CXXI. törvénnyel megállapított 4.  § (2)  bekezdését és 7.  § (2)  bekezdését 2017. 
december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az  érintett szerv az  elektronikus ügyintézést az  elektronikus 
ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108.  § (2)  bekezdése 
szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az  érintett szerv 
vonatkozásában az  elektronikus kapcsolattartásra e  törvény 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell 
alkalmazni.”

 (4) Hatályát veszti a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény 3. § (6) bekezdése.

86. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

86. §  A hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 7.  § (3)  bekezdés f )  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pénzügyi intézmény, ha törvény másként nem rendelkezik, pénzügyi szolgáltatáson kívül üzletszerűen kizárólag:)
„f ) bizalmi szolgáltatást,
(végezhet.)

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

87. §  A büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló  
2013. évi CCXL. törvény 121. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki.
(A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetel az elítélt joga)
„g) az elektronikus ügyintézéshez.”

88. A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer 
továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény módosítása

88. § (1) A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 
2014. évi XXXVII. törvény 79. alcíme a következő 150/B. §-sal egészül ki:
„150/B.  § Ha az  eljáró szerv az  elektronikus ügyintézést az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108.  § (2)  bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően 
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nem vállalta, 2017. december 31-ig az  elektronikus kapcsolattartásra e  törvény 2016. december 31-én hatályos 
rendelkezéseit kell alkalmazni.””

 (2) Hatályát veszti a  pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer 
továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény 105. § (5) bekezdése.

89. A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosítása

89. § (1) A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFItv.) 39. § 
(1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az SZTNH e  fejezetben szabályozott eljárására a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit a következő eltérésekkel kell alkalmazni:]
„f ) az  eljárásban – tájékoztatás kérése és annak teljesítése kivételével – kapcsolattartásnak csak írásbeli, valamint 
azonosításhoz kötött elektronikus úton van helye; tájékoztatás azonban nem kérhető és ilyen kérés nem teljesíthető 
rövid szöveges üzenet útján,”

 (2) A KFItv. 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„41. § A minősítési eljárásban az SZTNH az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 
szóló törvény és e törvény rendelkezései szerint biztosítja az elektronikus ügyintézést.”

 (3) A KFItv. a következő 48. §-sal egészül ki:
„48.  § Ha az  SZTNH az  elektronikus ügyintézést az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 
2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e törvény 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell 
alkalmazni.”

 (4) Hatályát veszti a KFItv. 39. § (1) bekezdés g) pontja.

90. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása

90. §  Hatályát veszti a  biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 154.  § (2)  bekezdésében  
az „az elektronikus aláírásról szóló törvényben meghatározott” szövegrész.

90. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény módosítása

91. § (1) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi  
XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 1. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A 290. § rendelkezéseit a  rendvédelmi szervvel munkaviszonyban állókra, a 290/B. §-t a  rendvédelmi szervnél 
igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban kell alkalmazni.”

 (2) A Hszt. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  jognyilatkozat akkor is írásbelinek tekinthető, ha annak közlésére a  jognyilatkozatban foglalt információ 
változatlan visszaidézésére, a  nyilatkozattevő személyének és a  jognyilatkozat megtétele időpontjának 
azonosítására alkalmas elektronikus dokumentumban (a továbbiakban: elektronikus dokumentum) kerül sor.”

 (3) A Hszt. 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  szolgálati viszony módosításával és a  szolgálati viszony megszüntetésével összefüggésben, a  fegyelmi, 
méltatlansági vagy kártérítési ügyben, a sérelemdíj megfizetése ügyében, az összeférhetetlenség megszüntetésére 
irányuló felszólítás és a  fizetési felszólítás tárgyában a  hivatásos állomány tagja nyilatkozatát legalább fokozott 
biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumban teheti meg.”

 (4) A Hszt. 6. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az  írásbeli jognyilatkozatokat – az  Országgyűlési Őrség hivatásos állománya kivételével, valamint 
a  (10)  bekezdésben foglalt eltéréssel – a  (4) vagy (6)  bekezdés szerint kell kiadmányozni és a  6/A.  § szerint kell 
kézbesíteni.
(10) A  polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állománya esetében az  írásbeli jognyilatkozatot papír 
alapú vagy elektronikus dokumentumban kell kiadmányozni és közölni. A  miniszter közjogi szervezetszabályozó 
eszközében meghatározott szolgálati beosztások esetében a 6/A. § (3)–(5) bekezdése nem alkalmazható.”



76846 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 178. szám 

 (5) A Hszt. 6/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6/A.  § (1) Az  írásbeli jognyilatkozatot közölni kell a  hivatásos állomány tagjával. Az  írásbeli jognyilatkozat akkor 
tekinthető közöltnek, ha az  elektronikus dokumentum a  hivatásos állomány tagja vagy az  átvételre jogosult 
személy részére hozzáférhetővé válik és annak kézhezvételét a  hivatásos állomány tagja visszaigazolja. A  közlés 
akkor is hatályos, ha az  átvételt a  címzett vagy az  átvételre jogosult más személy megtagadta vagy szándékosan 
megakadályozta. Erről jegyzőkönyvet kell felvenni.
(2) Az  elektronikus dokumentum akkor válik hozzáférhetővé, amikor a  címzettnek vagy az  átvételre jogosult más 
személynek lehetősége nyílik arra, hogy annak tartalmát megismerje.
(3) Az elektronikus dokumentum kézbesítésére – az (5) bekezdésben foglalt eltéréssel – az elektronikus ügyintézés 
és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 
14. és 15. §-ában foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy ügyfél alatt a hivatásos állomány 
tagját, elektronikus ügyintézést biztosító szerv alatt a foglalkoztatót kell érteni.
(4) A hivatásos állomány tagja az  írásbeli jognyilatkozatok elektronikus aláírása és az elektronikus dokumentumok 
kézhezvételének visszaigazolása érdekében köteles az  E-ügyintézési tv. szerinti, a  Kormány által kötelezően 
biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással és az  ehhez tartozó biztonságos kézbesítési szolgáltatásra 
alkalmas tárhellyel rendelkezni, és a  biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas elektronikus elérhetőségét 
a foglalkoztatójával közölni. A hivatásos állomány tagja e kötelezettségét – ha törvény eltérően nem rendelkezik – 
a kinevezését követő tizenöt napon belül köteles teljesíteni.
(5) Az  E-ügyintézési tv. 15.  § (3)  bekezdésétől eltérően, ha a  szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a  küldeményt 
a  címzett kétszeri értesítése ellenére nem vette át, az  elektronikus dokumentumot kézbesítettnek kell tekinteni 
a második értesítés igazolásban feltüntetett időpontját követő ötödik munkanapon.
(6) Az (1) bekezdéstől eltérően, ha az elektronikus dokumentum elektronikus kézbesítése vagy a kézbesítési vélelem 
szabályainak alkalmazása bármely okból nem lehetséges, vagy az a szolgálati jogviszony létesítéséről rendelkezik, 
az  elektronikusan kiadmányozott jognyilatkozatról a  munkáltatói jogkör gyakorlója által írásban kijelölt vagy 
a szervezeti és működési szabályzatban erre feljogosított személy öt napon belül záradékolással hiteles papír alapú 
kiadmányt készít. A záradéknak tartalmaznia kell a záradékolásra jogosult személy aláírását, a záradékolás keltét és 
szöveges utalást arra, hogy a papír alapú kiadmány az alapul szolgáló elektronikusan hitelesített irattal megegyezik. 
A hivatásos állomány tagjával a papír alapú kiadmányt kell közölni.
(7) Papír alapú kiadmány esetében az  (1)  bekezdésben foglaltakon túlmenően az  írásbeli jognyilatkozat akkor 
tekinthető közöltnek, ha azt a hivatásos állomány tagjának vagy az átvételre jogosult személynek átadták. A postai 
szolgáltatásokról szóló jogszabály szerint tértivevény különszolgáltatással feladott küldeményként kézbesített 
jognyilatkozatot,
a) ha a  címzett vagy az  átvételre jogosult más személy a  küldemény átvételét megtagadta, vagy a  címzett 
által bejelentett elérhetőségi címen a  kézbesítés a  címzett ismeretlensége vagy elköltözése miatt meghiúsult, 
a kézbesítés megkísérlésének napján,
b) egyéb esetekben az eredménytelen kézbesítési kísérlet, valamint az értesítés elhelyezésének napját követő ötödik 
munkanapon
kézbesítettnek kell tekinteni.”

 (6) A Hszt. XXVIII. fejezete a következő 290/B. §-sal egészül ki:
„290/B. § A rendvédelmi szervnél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazott jogviszonyára a 6. § (4)–(9) bekezdését és 
a 6/A. §-t alkalmazni kell.”

 (7) A Hszt. 342. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok esetében a miniszter közjogi szervezetszabályozó eszközben határozza 
meg azon szolgálati beosztásokat, ahol a 6/A. § (3)–(5) bekezdése, valamint a 362/C. § nem alkalmazható.”

 (8) A Hszt. a következő 362/C. §-sal egészül ki:
„362/C. § A hivatásos állomány 2017. április 30-án szolgálati jogviszonyban álló tagja a 6/A. § (4) bekezdése szerinti 
szolgáltatással 2017. május 1-jétől köteles rendelkezni.”

 (9) A Hszt.
a) 290.  § (7)  bekezdésében és a  290/A.  §-ban a  „6.  § (4)–(9)  bekezdését” szövegrész helyébe a  „6.  §  

(4)–(9) bekezdését és a 6/A. §-t” szöveg,
b) 1.  melléklet I. rész 1.  pontjának g)  alpontjában az „e-mail cím(ek)” szövegrész helyébe az „email cím(ek) és 

a 6/A. § (4) bekezdése szerinti elektronikus elérhetőség” szöveg
lép.

 (10) Hatályát veszti a Hszt. 6. § (5) bekezdésében az „elektronikus aláírásról szóló törvény szerinti” szövegrész.
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92. A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 2015. évi CII. törvény módosítása

92. § (1) A  vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 2015. évi CII. törvény (a  továbbiaknak: Vnmtv.) 
17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § (1) A hatóság a 7. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eljárás megindításáról a kormányrendeletben 
meghatározott adatbázisban regisztrált, ügyfélnek minősülő szervezetet az ügyfél által megadott elektronikus úton 
vagy az  ügyfél egyéb, hangkapcsolati útnak nem minősülő elektronikus elérhetőségén az  eljárás megindításától 
számított nyolc napon belül értesíti. Az eljárásban nem azonosítható ügyféllel szemben hirdetményi kézbesítésnek 
van helye.
(2) A  7.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott eljárásban hozott döntés fellebbezéssel nem érintett 
rendelkezései tekintetében a döntés jogerőssé válik, ha kizárólag a döntés egyes rendelkezései ellen nyújtottak be 
fellebbezést, és az ügy jellegéből adódóan a fellebbezés elbírálása nem hat ki a fellebbezéssel meg nem támadott 
rendelkezésekre.”

 (2) A Vnmtv. a következő 18. alcímmel egészül ki:
„18. Átmeneti rendelkezések
26.  § E  törvénynek az  egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló 2016. évi CXXI. törvénnyel megállapított 17.  §-át 2017. december 31-ig csak akkor kell 
alkalmazni, ha az  érintett szerv az  elektronikus ügyintézést az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108.  § (2)  bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően 
vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az  érintett szerv vonatkozásában az  elektronikus 
kapcsolattartásra e törvény 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”

93. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosítása

93. § (1) A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are. tv.)
a) 4. § (5) bekezdésében a „szervezeti aláírással” szövegrész helyébe az „elektronikus bélyegzővel” szöveg,
b) 17.  § (2)  bekezdésében a „jognyilatkozat megtételekor” szövegrész helyébe a „jognyilatkozat megtételekor  

– ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban nem szerepel –” szöveg,
c) 25.  § (3)  bekezdésében a „postai úton megküldi az  adósnak és a  főhitelezőnek, továbbá a  főhitelezőnek 

elektronikus úton is továbbítja” szövegrész helyébe a „megküldi az adósnak és a főhitelezőnek” szöveg,
d) 30. § (9) bekezdésében az „okirattal” szövegrész helyébe az „okirattal vagy annak hiteles másolatával” szöveg,
e) 31.  § (5)  bekezdésében az  „olyan elektronikus adathordozót kell csatolni, amely tartalmazza” szövegrész 

helyébe az „elektronikusan csatolni kell” szöveg
lép.

 (2) Hatályát veszti az Are. tv.
a) 30.  § (2) és (5)  bekezdésében, 31.  § (5)  bekezdésében, valamint 32.  § (1)  bekezdésében a „postai úton” 

szövegrész,
b) 30. § (3) bekezdésében az „elektronikusan és postai úton is” szövegrész,
c) 30. § (4) bekezdésében a „postai úton és elektronikusan” szövegrész.

94. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló  
2015. évi CCXXII. törvény módosítása

94. § (1) Az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 
(a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 1. §-a 17. pont l) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában
elektronikus ügyintézést biztosító szerv:]
„l) a  meghatározott ügyek e  törvény szerinti elektronikus intézését önkéntesen vállaló, az  e  törvényben 
meghatározott feltételeknek megfelelően biztosító és ezt az  Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnek bejelentő, 
az a)–k) alpont hatálya alá nem tartozó jogalanyok;”

 (2) Az E-ügyintézési tv. 1. §-a a következő 17a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„17a. Elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett állami szerv: az  17.  pont a), b), d)–f )  alpontja szerinti szervek, 
valamint a 17. pont c), k) és l) pontja szerinti állami vagy önkormányzati jogalanyok;”
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 (3) Az E-ügyintézési tv. 3. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„3.  § (1) Magyarországon az  ügyfelet megilleti a  jog, hogy az  elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtti ügyét  
– az e törvényben meghatározott módon – elektronikusan intézze.
(2) A  büntetés, az  intézkedés és a  kényszerintézkedés végrehajtása során a  fogvatartott személy (1)  bekezdése 
szerinti joga a  végrehajtás rendjének és fogvatartás biztonságának megtartása, valamint a  büntetőeljárás 
eredményessége érdekében törvényben korlátozható. Ebben az  esetben, ha a  fogvatartott elektronikus 
ügyintézésre lenne köteles, mentesül e kötelezettsége alól.
(3) Azt, hogy a  beadvány elektronikus benyújtására szolgáló, jogszabályban meghatározott elektronikus 
kapcsolattartási módokat és technikai eszközöket jogszerűen alkalmazzák, vélelmezni kell.”

 (4) Az E-ügyintézési tv. 8. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(4) Nincs helye elektronikus ügyintézésnek olyan eljárási cselekmény esetében, ahol ez nem értelmezhető.
(5) Nincs helye elektronikus ügyintézésnek olyan eljárás vagy eljárási cselekmény esetében, ahol ezt nemzetközi 
szerződés vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusa kizárja.
(6) Nincs helye elektronikus ügyintézésnek olyan irat, okirat vagy más beadvány esetében, amely minősített adatot 
tartalmaz.”

 (5) Az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) Ha nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján törvény nem rendelkezik eltérően, elektronikus 
ügyintézésre köteles valamennyi, a 2. § (1) bekezdése szerinti ügy tekintetében
a) az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet,
b) az ügyfél jogi képviselője,
c) az ügyfélként eljáró
ca) állam,
cb) önkormányzat,
cc) költségvetési szerv,
cd) ügyész,
ce) jegyző
cf ) köztestület,
cg) a cb)–cf ) pontok hatálya alá nem tartozó egyéb közigazgatási hatóság.

 (6) Az E-ügyintézési tv. 14. §-a a következő (8) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(8) Ha a  gazdálkodó szervezet ügyfél hivatalos elérhetőséggel nem rendelkezik, az  elektronikus ügyintézést 
biztosító szerv az  eljárást elektronikus kapcsolattartás nélkül is lefolytathatja azzal, hogy a  gazdálkodó szervezet 
ezen kötelezettségének nem teljesítése miatt az  elektronikus ügyintézést biztosító szerv kezdeményezi 
a  gazdálkodó szervezettel szembeni, törvényben meghatározott törvényességi felügyeleti eljárás vagy hatósági 
ellenőrzés lefolytatását.”

 (7) Az E-ügyintézési tv. 15. §-a a következő (7) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(7) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az ügyfél ügyintézési rendelkezését a Kormány által kijelölt szervnél 
teheti meg.”

 (8) Az E-ügyintézési tv. 18. §-a a következő (5a) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(5a) Az elektronikus ügyintézést biztosító szervet az (5) bekezdés szerinti adatigénylés és adatkezelés jogosultsága 
az ügyfél ügyintézési szándékának az elektronikus ügyintézést biztosító szerv tudomására jutásától megilleti.”

 (9) Az E-ügyintézési tv. 10. alcíme a következő 21/A. és 21/B. §-sal kiegészülve lép hatályba:
„21/A.  § (1) Ha olyan ügyben, ahol az  elektronikus ügyintézés nem kizárt, jogszabály az  ügyféltől tény vagy adat 
igazolására papír alapú irat, okirat vagy más beadvány (a  továbbiakban e  § alkalmazásában: beadvány) eredeti 
példányának benyújtását követeli meg, törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet 
ettől kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában elektronikus ügyintézés esetében az  ügyfél a  beadvány hiteles 
elektronikus másolata benyújtásával teljesíti ezt a  kötelezettséget. Ha a  hiteles elektronikus másolat alapjául 
szolgáltató beadvány eredeti példányának valódisága kétséges, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv indokolt 
felhívására az ügyfél a beadvány eredeti példányának felmutatására köteles.
(2) Az  (1)  bekezdés nem alkalmazható abban az  esetben, ha a  beadvány olyan igazolvány, okirat, amelynek 
bevonását vagy visszaszolgáltatását jogszabály vagy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv elrendelte.
(3) Ha jogszabály valamely beadvány több példányban történő benyújtását írja elő, törvény vagy eredeti jogalkotói 
hatáskörben megalkotott kormányrendelet ettől kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában elektronikus ügyintézés 
esetében az ügyfél csak egy elektronikus beadványt köteles benyújtani.
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(4) Jogszabály lehetővé teheti, hogy az  ügyfél a  beadvány elektronikus másolatát a  Kormány rendeletében 
meghatározott módon saját maga hitelesítse, azzal, hogy az  ügyfél vállalja az  eredeti beadvány jogszabályban 
meghatározott ideig történő megőrzését és felhívásra történő bemutatását. Jogszabályban meghatározott időn 
belül az  elektronikus ügyintézést biztosító szerv indokolt felhívására az  ügyfél a  beadvány eredeti példányának 
felmutatására köteles.
21/B.  § Közlekedési sajátos építményfajtákkal kapcsolatos ügyekben jogszabály előírhatja, hogy jogszabályban 
meghatározott iratokat elektronikus kapcsolattartás esetén is papír alapon kell benyújtani.”

 (10) Az E-ügyintézési tv. 22. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(7) Törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet előírhatja, hogy folyamatban lévő 
ügyben az ügy megindítását követően az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a rendelkezési nyilvántartásba tett 
új ügyintézési rendelkezést vagy annak módosítását csak akkor veszi figyelembe, ha azt az  ügyfél az  elektronikus 
ügyintézést biztosító szervnek is bejelenti.
(8) Törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet előírhatja, hogy az  (1)  bekezdés 
e) pontja szerinti jognyilatkozat csak a meghatalmazás elfogadásával és ennek a rendelkezési nyilvántartásban való 
rögzítésével érvényes.”

 (11) Az E-ügyintézési tv. 25. §-a a következő (10) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(10) Az  elektronikus ügyintézést biztosító szerv az  elektronikus kapcsolattartási lehetőség megváltozása előtt  
– az  informatikai biztonság sérülésének veszélye vagy bekövetkezése kivételével – a  változást a  honlapján 
a  változást megelőző 30 nappal közzéteszi és a  Felügyeletnek bejelenti. Az  elektronikus ügyintézést biztosító 
szerv a honlapján a módosítást követő tizennégy napon keresztül jelzi annak tényét, hogy a kapcsolattartás módja 
megváltozott. A  kapcsolattartási mód megváltozását jelenti az  is, ha az  elektronikus ügyintézést biztosító szerv 
az űrlapot megváltoztatja.”

 (12) Az E-ügyintézési tv. 34. § (1) bekezdés c) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
[Az alábbi szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat a  Kormány köteles biztosítani, a  kijelölt szabályozott 
elektronikus ügyintézési szolgáltató útján:]
„c) kormányzati hitelesítés-szolgáltatás, ezen belül az alábbi szolgáltatások:
ca) elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható, jogszabályban meghatározott 
követelményeknek megfelelő elektronikus aláírással, elektronikus bélyegzővel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, 
valamint az  ilyen szolgáltatásokhoz kapcsolódó tanúsítványok létrehozása, az  elektronikus ügyintézést biztosító 
szervek, valamint az e  törvény szerinti szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatók és központi elektronikus 
ügyintézési szolgáltatók általi felhasználás céljára,
cb) elektronikus időbélyegzőkkel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, valamint azonosítási célú tanúsítvány 
szolgáltatás az  elektronikus ügyintézést biztosító szervek, valamint az  e  törvény szerinti szabályozott elektronikus 
ügyintézési szolgáltatók és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatók általi felhasználás céljára,
cc) elektronikus aláírással, elektronikus bélyegzővel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, valamint az  ilyen 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó tanúsítványok létrehozása külön jogszabályban meghatározott védelem alá 
eső tisztséget betöltő, valamint nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyban álló személyek, titkos 
információgyűjtés, valamint titkos adatszerzés eszközei és módszerei alkalmazásában, engedélyezésében részt vevő 
szervek részére,
cd) titkosítási célú tanúsítványok kibocsátása az  elektronikus ügyintézést biztosító szervek, az  e  törvény 
szerinti szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatók és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatók 
általi felhasználás céljára, külön jogszabályban meghatározott védelem alá eső tisztséget betöltő, valamint 
nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyban álló személyek részére,
ce) a  ca)–cd)  alpontok szerint kibocsátott tanúsítványok érvényességének igazolása azonnali tanúsítványállapot-
igazoló szolgáltatással.

 (13) Az E-ügyintézési tv. 35. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„35.  § (1) Az  ügyfél a  következő, a  Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatásokat 
veheti igénybe:
a) tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány útján biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás,
b) ügyfélkapu, valamint
c) részleges kódú telefonos azonosítás.
(2) A  Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatások igénybe vevőiről 
a  személyazonosság hiteles igazolása érdekében a  Kormány által rendeletben kijelölt szerv egységes 
ügyfél-regisztrációs nyilvántartást (a továbbiakban: Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás) vezet.
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(3) A Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybe vevője díjmentesen jogosult 
egy, a Kormány rendeletében meghatározott, az (1) bekezdés a) és b) pontjában megjelölt elektronikus azonosítási 
szolgáltatáshoz egységesen kapcsolódó biztonságos kézbesítési szolgáltatás és az  ahhoz kapcsolódó tárhely 
használatára.
(4) A  Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás tekintetében az  ügyfél-regisztrációs nyilvántartás és 
a nyilvántartásba történő regisztráció szabályait az (5)–(18) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(5) A  31.  § (8)  bekezdés szerinti esetben a  31.  § (2)  bekezdés szerinti nyilvántartást vezető szerv kapcsolati 
kódot képez, és Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartást vezető szerv a  32.  § (2)  bekezdés szerinti adatokat 
és a  kapcsolati kódot átveszi a  31.  § (2)  bekezdés szerinti nyilvántartásból a  Központi Ügyfél-regisztrációs 
Nyilvántartásba történő bejegyzés céljából.
(6) A kapcsolati kód nem tartalmazhatja az érintett személyes adatát vagy annak bármely elemét.
(7) A  Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartást vezető szerv a  32.  § (4)  bekezdés szerinti adatigénylést a  31.  § 
(2)  bekezdés szerinti nyilvántartásokból a  kapcsolati kódon keresztül kezdeményezheti, ha az  általa kezelt 
adatok időszerűségét biztosítani kell, és csak azokra az  érintettekre vonatkozóan, akiknek az  adataira nézve 
az időszerűséget biztosítani kell.
(8) A  32.  § (5)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben a  regisztráció megszüntetése céljából a  31.  § (2)  bekezdés 
szerinti nyilvántartást vezető szerv a  kapcsolati kódon keresztül adatot szolgáltat a  Központi Ügyfél-regisztrációs 
Nyilvántartást vezető szerv részére az érintett elhalálozása tényéről.
(9) A Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás célja a Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási 
szolgáltatások kapcsán az  érintett személy azonosításához szükséges adatok és technikai azonosítók közhiteles 
kezelése az elektronikus azonosítási szolgáltatások hiteles biztosításához és mások jogának vagy jogos érdekének 
védelme érdekében.
(10) A  Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás a  32.  § (2)  bekezdésében foglaltakon és a  kapcsolati kódon túl 
az érintett következő adatait tartalmazza:
a) tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány útján biztosított azonosítási szolgáltatás esetén 
az  okmányszám, az  okmány érvényességére vonatkozó adatok, a  személyazonosító igazolványhoz rendelt 
regisztrációs kód visszafejthetetlen lenyomata és – ha az érintett azt megadta – az érintett elektronikus levelezési 
címe,
b) ügyfélkapu esetén felhasználói név, a felhasználói névhez tartozó jelszó visszafejthetetlen lenyomata, az érintett 
elektronikus levelezési címe,
c) részleges kódú telefonos azonosítás esetén az  érintett által megadott telefonos elérhetőség, elektronikus 
levelezési cím, felhasználói azonosító, a  felhasználói azonosítóhoz tartozó jelszó visszafejthetetlen lenyomata, 
valamint az ügyfél által az emlékeztető kérdésekre adott válaszok.
(11) A Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybevétele során az elektronikus 
ügyintézést biztosító szerv által igényelt, a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartásban szereplő
a) adatok ellenőrzéséhez,
b) adatok beszerzéséhez
olyan technológiai megoldást kell alkalmazni, ami garantálja, hogy az  ügyfél-regisztrációs nyilvántartást vezető 
szerv kizárólag az  elektronikus azonosítási szolgáltatás lekérdezéséről értesül, annak címzettje ismeretlen marad 
számára. A  technológiai megoldás kizárólag az  elektronikus ügyintézést biztosító szerv által igényelt adatkérést, 
az adatkérés által érintett adatokat továbbítja, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által megadott 
adatoknak az ügyfél-regisztrációs nyilvántartásban szereplő adatokkal történő egyezőségét vizsgálja.
(12) Az  (1)  bekezdésben megjelölt elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybevételéhez nincs szükség a  31.  § 
szerinti regisztrációra, ha az  ügyfél az  (1)  bekezdésben foglalt valamely elektronikus azonosítási szolgáltatás 
igénybevétele érdekében már a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartásba regisztrált.
(13) A  32.  § (5)  bekezdéstől eltérően Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartásban való regisztráció a  32.  § 
(5)  bekezdés a)  pontjában foglalt esetben csak akkor szűnik meg, ha az  ügyfél tároló elemmel rendelkező 
személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkezik vagy annak érvényessége megszűnt. Megszűnik a  regisztráció 
akkor is, ha az  ügyfél tároló elemmel rendelkező személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkezik és 
az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti elektronikus azonosítási szolgáltatás használatát nem igényelte.
(14) A  Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartást vezető szerv a  természetes személy adatait a  regisztráció 
megszűnését követő 5 év elteltével zárolja, ezt követően azokat kizárólag az elektronikus azonosítás hitelességének 
visszavezethetősége, a polgárok jogai és jogos érdekeinek védelme érdekében a regisztráció megszűnését követő 
20 évig kezelheti.
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(15) Az  ügyfél az  (1)  bekezdés b)  pontjában megjelölt elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybevételére 
elektronikusan, a tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány használatával is regisztrálhat.
(16) A tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány útján biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás 
esetében regisztrációs eljárás alatt a  tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány iránti kérelem 
benyújtására irányuló eljárást kell érteni.
(17) A  (16) bekezdésben foglalt esetben a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartásba a  (10) bekezdés a) pontja 
szerinti adatokat a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv adatközlése alapján a tároló elemet tartalmazó 
személyazonosító igazolvány érvényessé válásakor kell bejegyezni.
(18) A  személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv értesíti a  Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartást 
kezelő szervet a  tárolóelemet tartalmazó személyazonosító igazolvány érvénytelenné válása tényéről és 
időpontjáról.”

 (14) Az E-ügyintézési tv. 38. § (1) bekezdése a következő n)–o) ponttal kiegészülve lép hatályba:
(Az alábbi központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat a  Kormány biztosítja a  jogszabályban kijelölt szolgáltató 
útján:)
„n) általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás,
o) összerendelési nyilvántartás.”

 (15) Az E-ügyintézési tv. 104. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  informatikai fejlesztések egységességének, az  informatikai rendszerek együttműködési képességének 
biztosítása érdekében minden elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett állami szerv a Kormány rendeletében 
meghatározottak szerint, az  elektronikus kapcsolattartást vagy az  informatikai rendszerek együttműködési 
képességét érintő fejlesztései tekintetében informatikai fejlesztési tervet készít és azt bejelenti a  Kormány 
rendeletében kijelölt szervnek a rendeletben meghatározottak szerint.”

 (16) Az E-ügyintézési tv. 105. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„n) a papír alapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésére vonatkozó részletes szabályokat.”

 (17) Az E-ügyintézési tv. 105. § (3) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„l) a  104.  § (1)  bekezdés szerinti informatikai fejlesztési tervre, valamint bejelentésre és a  bejelentés 
jogkövetkezményeire vonatkozó részletes szabályokat,”

 (18) Az E-ügyintézési tv. 106. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap az e-közigazgatásért felelős miniszter, hogy)
„c) az  adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a  bizalmi felügyeletnek fizetendő igazgatási szolgáltatási 
díjak mértékét, valamint a díj megfizetésével, kezelésével, nyilvántartásával, visszatérítésével kapcsolatos részletes 
szabályokat;”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (19) Az E-ügyintézési tv. 108. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) Az  1.  § 17.  pont a)–k)  alpontja szerinti jogalanyok – a  (2b) és (2c)  bekezdésben foglalt ügyek kivételével – 
2017. január 1-jétől az  (1)  bekezdés szerinti határidőig a  Felügyeletnél az  elektronikus ügyintézési szolgáltatás 
megkezdését megelőzően, a  17. alcím szerinti adatszolgáltatás teljesítésével bejelenthetik, hogy a  feladat- és 
hatáskörükbe tartozó egyes ügyek vagy valamennyi ügy tekintetében az (1) bekezdés szerinti határidőt megelőzően 
is vállalják az e törvény szabályainak megfelelő elektronikus ügyintézés biztosítását.”

 (20) Az E-ügyintézési tv. 108. §-a a következő (2a)–(2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  Felügyelet a  (2)  bekezdés szerinti jogalanynak a  Kormány rendeletében meghatározott adatait, valamint 
(2)  bekezdés szerint a  bejelentéssel érintett ügyeket – ha a  jogalany valamennyi feladat- és hatáskörébe tartozó 
ügy tekintetében vállalta, akkor ennek megjelölését – a  Hivatalos Értesítőben a  bejelentést követő 8 napon belül 
közzéteszi.
(2b) 2017. december 31-ig a  polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a  továbbiakban: Pp.) hatálya alá 
tartozó ügyekben e törvény Második, Harmadik és Ötödik Részének rendelkezései közül csak azokat kell alkalmazni, 
amelyet a Pp. megjelöl.
(2c) 2017. december 31-ig a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) hatálya alá tartozó 
ügyekben e törvény Második, Harmadik és Ötödik Részének rendelkezései közül csak azokat kell alkalmazni, amelyet 
a Be. megjelöl.”
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 (21) Az E-ügyintézési tv. a következő 108/A. és 108/B. §-sal egészül ki:
„108/A.  § (1) 2019. december 31-ig, ha az  ügyfél által elektronikusan benyújtani kívánt nyilatkozat vagy 
mellékletének (a továbbiakban e § alkalmazásában együtt: nyilatkozat) mérete az elektronikus ügyintézést biztosító 
szerv által megjelölt méretkorlátot meghaladja, elektronikus a kapcsolattartás akkor is, ha az ügyfél a nyilatkozatát 
tartós adathordozón nyújtja be és a nyilatkozat megfelel a 17. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak.
(2) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, tartós adathordozón történő benyújtás esetén az  ügyfél 
a  (3) bekezdésben foglalttól eltérő elektronikus kapcsolattartás keretében tájékoztatja az elektronikus ügyintézést 
biztosító szervet arról, hogy nyilatkozatát tartós adathordozón nyújtja be. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, 
az  ügyfél ezen nyilatkozata megtételének visszaigazolását követő 3 munkanapon belül köteles a  tartós 
adathordozót benyújtani személyesen vagy postai úton.
(3) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a  (3)  bekezdés esetén a  nyilatkozat benyújtási idejének az  ügyfél 
(4)  bekezdés szerinti tájékoztatása időpontját, az  ügyintézési határidő tekintetében pedig nyilatkozat beérkezési 
idejének a (3) bekezdés szerinti adathordozó beérkezési idejét kell tekinteni.
(4) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az  elektronikus ügyintézést biztosító szerv a  (1)  bekezdés szerinti 
méretkorlát meghaladása esetén jogosult az  ügyfél részére a  (1)–(3)  bekezdés megfelelő alkalmazásával 
a nyilatkozatot tartós adathordozón is továbbítani.
108/B.  § (1) 2019. december 31-ig kivételt képez az  elektronikus kapcsolattartás alól, ha a  kézbesítendő, illetve 
továbbítandó irat, okirat, egyéb papír alapú beadvány (e § alkalmazásban a  továbbiakban: beadvány) papír alapú 
bemutatása, megtekintése azért szükséges, mert az  eredetileg papír alapú beadványok nagy mennyisége, illetve 
sajátos alakja miatt azok digitalizálása aránytalan nehézséggel járna.”

 (22) Az E-ügyintézési tv. 62. alcíme a következő 110/A. és 110/B. §-sal egészül ki:
„110/A.  § (1) 2017. január 31-ig a  Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartásban szereplő személyek természetes 
személyazonosító adatait a  Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartást vezető szerv megfeleltethetőség és 
kapcsolati kód képzése céljából átadja a  31.  § (2)  bekezdése szerinti nyilvántartást vezető szerveknek a  31.  § 
(2) bekezdés a)–c) pontja szerinti sorrendben.
(2) Az  (1) bekezdés szerinti adatátadást követő 15 napon belül a 31. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartást vezető 
szerv megfeleltethetőség esetén a kapcsolati kódot a hozzá tartozó természetes személyazonosító adatokkal átadja 
a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartást vezető szervnek bejegyzés céljából.
110/B.  § 2017. december 31-ig, ha jogszabály alapján az  ügyfél elektronikus ügyintézésre köteles és a  14.  § 
szerinti elektronikus elérhetősége az elektronikus ügyintézést biztosító szerv számára nem ismert, az elektronikus 
ügyintézést biztosító szerv az  ügyféllel első alkalommal papír alapon veszi fel a  kapcsolatot, és ezzel egyidejűleg 
felhívja az ügyfelet arra, hogy beadványait, iratait, okirati bizonyítékait kizárólag elektronikus úton nyújthatja be, és 
tájékoztatja a nem elektronikus úton történő benyújtás jogkövetkezményeiről.”

 (23) Az E-ügyintézési tv.
a) 1. § 17. pont d) alpontja a „bíróságok, választottbíróságok” szövegrész helyett a „bíróságok” szöveggel,
b) 14. § (1) bekezdése a „nem nyilvántartásba vétellel jön létre” szövegrész helyett a „működéséhez jogszabály 

által rendszeresített nyilvántartásba vétele nem kötelező” szöveggel,
c) 14.  § (3)  bekezdése az  „A nyilvántartásba vétellel létrejövő gazdálkodó szervezet” szövegrész helyett  

az  „A gazdálkodó szervezet – ha működéséhez jogszabály által rendszeresített nyilvántartásba vétele 
kötelező –” szöveggel,

d) 15.  § (6)  bekezdése a  „rendelkezése” szövegrész helyett a  „rendelkezése – törvény eltérő rendelkezése 
hiányában –” szöveggel,

e) 18. § (1) bekezdése az „Az ügyfél” szövegrész helyett az „A 17. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel az ügyfél” 
szöveggel,

f ) 19. § (3) bekezdés a) pontja az „adat nyilvános, vagy azt” szövegrész helyett az „adatot” szöveggel,
g) 20.  § (1)  bekezdése az „amely nyilvános” szövegrész helyett az „amelyet az  érintett szerv az  információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben előírt kötelezettsége alapján közzétett” 
szöveggel,

h) 28.  § (1)  bekezdése az „az e-közigazgatásért felelős miniszter által kiadott rendeletben” szövegrész helyett  
a „a Kormány rendeletében” szöveggel,

i) 29.  § (1)  bekezdés c)  pontja az „a közigazgatási felhasználási célú” szövegrész helyett az „az elektronikus 
ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható” szöveggel,
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j) 105.  § (2)  bekezdés d)  pontja az  „azonosítási szolgáltatás regisztrációs szerveit” szövegrész helyett 
az „azonosítási szolgáltatás és a rendelkezési nyilvántartás regisztrációs szerveit” szöveggel,

k) 108.  § (4)  bekezdése az  „az e-közigazgatásért felelős miniszter” szövegrész helyett az  „a Kormány” által 
szöveggel,

l) 108. § (5) bekezdése az „a gazdálkodó szervezet” szövegrész helyett az „az” szöveggel
lép hatályba.

 (24) Az E-ügyintézési tv. 81. § (7) bekezdésében a „tartós adathordozón” szövegrész helyébe a „tartós adathordozón vagy 
a bizalmi szolgáltatási ügyfél számára letölthető módon” szöveg lép.

 (25) Nem lép hatályba az E-ügyintézési tv.
a) 105. § (1) bekezdés b) pontja,
b) 113. § (7) bekezdése.

95. Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény módosítása

95. §  Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 63. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  Kamara az  alapszabályában vagy kamarai szabályzatában meghatározhatja azon ügyeket, amelyek intézése 
során akkor is az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény elektronikus 
ügyintézéssel kapcsolatos rendelkezéseinek alkalmazásával jár el, ha az ügyfél a kamara tagja vagy alkalmazottja és 
az eljárás nem minősül a közigazgatási hatósági ügynek.”

96. Záró rendelkezések

96. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 (2) Az 1–5. §, a 6. § (1)–(5) és (7) bekezdése, a 7. § (1) bekezdése, a 7. § (2) bekezdés a) és b) pontja, a 8. és 9. §, a 10. § (2), 

(6), (9), (11), (12)–18), (20), (23), (25)–(26) és (28) bekezdése, (29) bekezdés h) pontja, (30) bekezdés a) pontja, a 11. 
és 12. §, a 13. § (3)–(6) és (8) bekezdése, a 14–24. §, a 26–29. §, a 30. § (1) és (3) bekezdése, a 31. § (1)–(6) bekezdése, 
a  32.  §, a  33.  § (1) és (3)–(6)  bekezdése, a  34–47.  §, a  48.  § (1)–(5)  bekezdése, a  48.  § (6)  bekezdés a)–d)  pontja, 
valamint a 48. § (7) bekezdése, a 49–56. §, az 58–62. §, 64–69. §, a 71. § (2) és (3) bekezdése, 74–85. §, a 87–89. §, 
92. §, a 93. § (1) bekezdés b)–e) pontja, a 93. § (2) bekezdése, a 94. § (16) és (20)–(22) bekezdése, a 95. §, valamint 
az 1. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

 (3) A 10. § (3), (4) és (8) bekezdése 2017. január 16-án lép hatályba.
 (4) A  73.  § (1)–(3)  bekezdése, a  73.  § (4)  bekezdés b) és c)  pontja, 73.  § (5)  bekezdés b)  pontja, valamint a  91.  §  

(1)–(9) bekezdése 2017. május 1-jén lép hatályba.
 (5) A 72. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

97. §  E törvény
a) 68. §-a az Alaptörvény 43. cikk (4) bekezdése,
b) 80. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése
alapján sarkalatosnak minősül.

98. § (1) Ez a törvény a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (2) E törvény 10. § (21) bekezdésének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

 Áder János s. k.,  Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke
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1. melléklet a 2016. évi CXXI. törvényhez

Az Nftv. 3. melléklet III. fejezet 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. A  felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv kezelheti a  felsőoktatási intézmények felvételi 
eljárásával összefüggő adatokat.
A felvételi kérelmek elbírálásához a felsőoktatási információs rendszer részére
a) a 19. § (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti alrendszere szolgáltatja a nyilvántartásban rendelkezésre álló korábbi, 
felsőoktatásban megszerzett oklevéllel, támogatási idővel, hallgatói azonosító számmal kapcsolatos adatokat;
b) a nyelvvizsga-anyakönyvi nyilvántartásának adatkezelője szolgáltatja a nyelvvizsga-adatokat;
c) az  egységes szociális nyilvántartással kapcsolatos adatfeldolgozási feladatokat ellátó szerv szolgáltatja 
a gyermekgondozást segítő ellátás igénybevételére vonatkozó adatokat;
d) az egészségbiztosítási szerv szolgáltatja a gyermekgondozási díj igénybevételére vonatkozó adatokat;
e) a  szakképzési ágazati nyilvántartás szolgáltatja az  Országos Képzési Jegyzék szerinti, a  szakképzésben 
megszerzett végzettségre és szakképesítésre vonatkozó adatokat;
f ) az idegenrendészeti hatóság szolgáltatja a külföldiek magyarországi tartózkodási jogcímére vonatkozó adatokat.
A felvételi eljárással kapcsolatos személyes és különleges adatot – ha az eljárás eredményeként hallgatói jogviszony 
létesítésére nem kerül sor – a felvételi jelentkezési lap benyújtásától számított két évig lehet kezelni.”
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 350/2016. (XI. 18.) Korm. rendelete
a Nemzeti Szakértői és Kutató Központról

A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint az igazságügyi 
alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135.  § (2b)  bekezdésében és az  igazságügyi szakértői 
tevékenységről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 1. § (2) bekezdése tekintetében az  igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § tekintetében az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135. § (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján,
a 4. § és a 20. § (2) bekezdése tekintetében a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által 
magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a  bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok 
nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. § tekintetében az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 22. § 
(1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11.  § tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2)  bekezdés a)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 12.  § tekintetében a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111.  § 
(1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 14.  § és az  1.  melléklet tekintetében az  igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139.  § (1)  bekezdés a) és 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 15.  § tekintetében a  nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi  
CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 16.  § tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100.  § (1)  bekezdés d)  pontjában, valamint az  emberi 
alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi  
XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a), b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 17.  § tekintetében a  Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá 
az  egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a  Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló  
2012. évi CLXXXI. törvény 41. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 18.  § tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12.  § (5)  bekezdés  a), b), d) és  e)  pontjában és a  közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  § (1)  bekezdés  a)–b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 19. § tekintetében a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal 
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi 
XLVII. törvény 96. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 20. § (1) bekezdése tekintetében az  igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135. §  
(1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 20.  § (3)  bekezdése tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 
szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (a  továbbiakban: NSZKK) a  Kormány által alapított központi költségvetési 
szerv.

 (2) Az  NSZKK igazságügyi szakértői intézmény, az  igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi 
LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 1. § (1) bekezdés c) pontjának hatálya alá tartozó egyéb igazságügyi szerv.

 (3) Az NSZKK-t főigazgató vezeti. A főigazgató tevékenységét főigazgató-helyettesek segítik.
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2. § (1) Az  NSZKK-t – az  Iasz.-ban és az  e  rendeletben meghatározott kivételekkel – a  rendészetért felelős miniszter 
(a továbbiakban: miniszter) irányítja.

 (2) Az  igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény (a  továbbiakban: Szaktv.) 30.  § (2)  bekezdés b)  pontja 
alapján az országos rendőrfőkapitány gyakorolja az NSZKK irányításával összefüggő következő hatásköröket:
a) az NSZKK gazdasági vezetőjének kinevezése vagy megbízása, felmentése vagy megbízásának visszavonása,
b) az NSZKK tevékenységének szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzése,
c) jogszabályban meghatározott esetekben az NSZKK döntéseinek előzetes vagy utólagos jóváhagyása,
d) egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,
e) jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezés,
f ) az NSZKK vezetőjével kapcsolatos – az  Iasz. alapján más személy hatáskörébe nem tartozó – munkáltatói 

jogkörök gyakorlása.
 (3) Az  NSZKK állományába tartozó alkalmazottak felett a  munkáltatói jogköröket – ha az  Iasz. vagy a  (2)  bekezdés 

eltérően nem rendelkezik – az NSZKK vezetője gyakorolja.
 (4) Az NSZKK szervezeti és működési szabályzatát a miniszter az igazságügyért felelős miniszter egyetértésével hagyja 

jóvá.
 (5) Az  országos rendőrfőkapitány a  (2)  bekezdés a)  pontja szerinti hatáskörét az  igazságügyért felelős miniszter 

véleményének kikérésével gyakorolja.
 (6) Az  országos rendőrfőkapitány közreműködik a  miniszterrel az  NSZKK bevételi és kiadási előirányzatokkal való 

gazdálkodása rendszeres figyelemmel kísérésében, költségvetésének tervezésében.
 (7) Az NSZKK igazságügyi szakágának tekintetében

a) a miniszter a törvényességi ellenőrzés hatáskörét,
b) az országos rendőrfőkapitány a (2) bekezdés b) és e) pontja szerinti hatáskörét
az igazságügyért felelős miniszter bevonásával gyakorolja.

3. § (1) Az NSZKK-ban dolgozó felsőfokú végzettségű tisztviselőket az Iasz. 105. §-a szerinti beosztási pótlék illeti meg.
 (2) Az NSZKK főigazgatójának alapilletménye az Iasz. 4. számú melléklete III. fizetési osztály legmagasabb fokozatának 

1,5-szerese, a helyettesének az Iasz. 4. számú melléklete III. fizetési osztály legmagasabb fokozatának 1,25-szöröse.

4. §  A Kormány a  bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az  Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar 
állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a  bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok 
nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény szerinti
a) szakértői nyilvántartó szervként,
b) a büntetőeljárás alá vont és az elítélt személy DNS-profiljának meghatározásában közreműködő szervként
az NSZKK-t jelöli ki.

5. §  A Kormány az  arcképelemzési nyilvántartásról és az  arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 
szerinti arcképelemző tevékenységet végző szervként az NSZKK-t jelöli ki.

6. § (1) Az NSZKK alaptevékenységeként ellátja a Szaktv. 30. § (3) bekezdése szerinti igazságügyi szakértői tevékenységet, 
valamint az ahhoz kapcsolódó igazgatási, gazdálkodási, munkaügyi és nyilvántartási feladatokat.

 (2) Az NSZKK az (1) bekezdésben, a 4. §-ban és az 5. §-ban foglalt feladatain túl – a Szaktv. 30. § (3) bekezdés d) pontja 
szerinti egyéb, jogszabályban meghatározott tevékenysége keretében –
a) szaktanácsadói tevékenységet végez,
b) biztosítja az igazságügyi szakértői szakágak megfelelő szakértői működtetéséhez szükséges feltételeket,
c) gondoskodik az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv bűnügyi pszichológiai és 

poligráfos hazugságvizsgálati tevékenységének egységes elvek szerinti végrehajtásáról,
d) közreműködik a bűnügyi technikai tevékenység tudományos megalapozásában, ennek érdekében eljárási és 

módszertani javaslatokat dolgoz ki,
e) bűnügyi pszichológiai és poligráfos hazugságvizsgálatot, valamint halottvizsgálati szaktanácsadói 

tevékenységet végez, továbbá biztosítja az ezekhez szükséges egységes feltételeket,
f ) felkérés alapján részt vesz a szakmai, illetve a kriminalisztikai képzésekkel és továbbképzésekkel kapcsolatos 

előadások, a bűnügyi technikusok képzésével és továbbképzésével kapcsolatos előadások, szakmai képzések 
megtartásában,
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g) teljesíti a nemzetközi kötelezettségből eredő, jogszabályban meghatározott adattovábbítási kötelezettségét,
h) részt vesz a  szakértői tevékenységgel, valamint a  szakértői nyilvántartással kapcsolatban az  európai uniós 

tagságból eredő feladatok végrehajtásában,
i) az  igazságügyi szakértői, valamint a  4.  §-ban foglalt feladata tekintetében műszaki vizsgálati és elemző 

tevékenységet végez,
j) igazságügyi szakértői tevékenység ellátására rendelkezésre álló kapacitás kihasználását célzó alkalmazott 

kutatást folytat a hatás- és kompetenciakörökbe tartozó szakterületeken annak érdekében, hogy a tudomány 
mindenkori állásának megfelelő, megalapozott szakvélemények elkészítéséhez szükséges szakmai háttér 
álljon rendelkezésre.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–6. §, a 8. §, a 11–20. §, valamint az 1. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

8. §  Az NSZKK az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek és a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet összeolvadásával jön 
létre.

9. § (1) Az  NSZKK-nál 2017. január 1-jétől az  igazságügyi szakértői és szakértőjelölti feladatok ellátására irányuló 
munkakörökben hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személy nem foglalkoztatható. A  Bűnügyi Szakértői és 
Kutatóintézetnél 2016. december 1-jén az ilyen munkakörökben foglalkoztatott, hivatásos szolgálati jogviszonyban 
álló személy 2016. december 10-ig nyilatkozik arról, hogy foglalkoztatását 2017. január 1-jétől
a) az NSZKK-n igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyban,
b) az NSZKK-nál az ilyen munkakörökön kívül eső munkakörbe vagy szolgálati beosztásba vezényléssel vagy
c) az általános rendőrségi feladatok ellátásra létrehozott szerv más szervezeti egységénél – a Bűnügyi Szakértői 

és Kutatóintézethez vezényelt állomány esetében az  eredeti rendvédelmi feladatokat ellátó szerv valamely 
szervezeti egységénél – hivatásos szolgálati jogviszonyban

kívánja folytatni.
 (2) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 

szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a  továbbiakban: Hszt.) 96.  §-a alapján megkötendő, 
az  igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyba történő áthelyezésről szóló megállapodást legkésőbb 2016. 
december 31-ig meg kell kötni.

 (3) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben a  Hszt. 65.  §-a szerinti vezénylésről szóló munkáltatói intézkedést 
legkésőbb 2016. december 31-ig ki kell adni.

 (4) Az  (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a hivatásos állomány tagja részére a nyilatkozat megtételétől számított 
8 napon belül a  Hszt. 86.  § (1)  bekezdés b)  pontjában foglaltaknak megfelelő szolgálati beosztást kell felajánlani. 
A  hivatásos állomány tagjának nyilatkozata alapján a  felajánlott szolgálati beosztásba történő áthelyezésére vagy 
a Hszt. 86. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felmentésére legkésőbb 2016. december 31-ig intézkedni kell.

10. §  A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetnél 2016. december 1-jén a  9.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
munkakörökön kívül eső szolgálati beosztásban foglalkoztatott hivatásos állomány esetében legkésőbb  
2016. december 20-ig ki kell adni a  Hszt. 65.  §-a szerinti vezénylésről szóló munkáltatói intézkedést, vagy  
– erre irányuló megállapodás esetén – meg kell kötni a  Hszt. 96.  §-a szerinti, igazságügyi alkalmazotti szolgálati 
jogviszonyba történő áthelyezésről szóló megállapodást.

11. §  Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 30.  § (4)  bekezdés a)  pontjában az „az Igazságügyi Szakértői és Kutatóintézetek” 
szövegrész helyébe az „a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ” szöveg lép.

12. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 57. § (4) bekezdésében a „Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetet” szövegrész 
helyébe a „Nemzeti Szakértői és Kutató Központot” szöveg lép.

13. § (1) A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 
9. §-a a következő w) ponttal egészül ki:
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(A Készenléti Rendőrség az  ORFK – közvetlenül az  országos rendőrfőkapitány útján ellátott – irányítása alatt önálló 
feladat- és hatáskörrel, országos illetékességgel önálló szervként)
„w) a  büntetőeljárásról szóló törvényre tekintettel bűnügyi technikai feladatokat lát el, ennek keretében végzi 
a  meghatározott bűnügyi helyszínek esetében a  gyakorlati tevékenységet, illetve végzi az  általános rendőri szerv 
bűnügyi technikai tevékenységének szakmai irányítását.”

 (2) Hatályát veszti a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) 
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja, 2. § (5) bekezdése, 10/A. §-a, 1. melléklet 2. pont 2.3. alpontja.

14. § (1) A  szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a  meghatározott szakkérdésekben 
kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Szakterületkr.) 2. számú melléklete az 1. melléklete szerint módosul.

 (2) A Szakterületkr.
a) 2. számú melléklet 2.  pont a)  alpontjában az „ISZKI Budapesti Orvosszakértői Intézet” szövegrész helyébe 

az „NSZKK” szöveg,
b) 2. számú melléklet 2.  pont b)  alpontjában az „Igazságügyi Szakértői és Kutatóintézet” szövegrész helyébe 

az „NSZKK” szöveg,
c) 2. számú melléklet 3.  pont a)–c) és g)  alpontjában az  „ISZKI Toxikológiai Intézet” szövegrész helyébe 

az „NSZKK” szöveg,
d) 2. számú melléklet 6., 11. és 12.  pontjában, 3. számú melléklet 6.  pontjában a  „Bűnügyi Szakértői és 

Kutatóintézet” szövegrész helyébe az „NSZKK” szöveg,
e) 4. számú melléklet 1.  pont i) és o)  alpontjában a „Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet” szövegrész helyébe 

az „NSZKK” szöveg,
f ) 4. számú melléklet 1. pont p) alpontjában az „Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek” szövegrész helyébe 

az „NSZKK” szöveg
lép.

 (3) Hatályát veszti a Szakterületkr. 2. számú melléklet 2. pont a) és b) alpontjában a „Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet” 
szövegrész.

15. §  A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011.  
(III. 22.) Korm. rendelet Mellékletében foglalt táblázat 18. sorában a „Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet” szövegrész 
helyébe a „Nemzeti Szakértői és Kutató Központ” szöveg lép.

16. §  A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, 
valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 
13. § (12) bekezdésében a „Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Szakértői és Kutató 
Központ” szöveg lép.

17. §  A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcsere részletes szabályairól, 
valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 15/2013. (I. 28.) Korm. rendelet
a) 11.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet (a  továbbiakban: BSZKI)” 

szövegrész helyébe a „Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (a továbbiakban: NSZKK)” szöveg,
b) 11. § (1) bekezdés c) pontjában az „a BSZKI” szövegrész helyébe az „az NSZKK” szöveg
lép.

18. §  A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.)  
Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Liget Budapest projekt keretében)
„a) az  Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ, valamint a  Nemzeti Szakértői és Kutató Központ 
Budapest XIII. kerület, 28056 helyrajzi számú ingatlanon,”
(megvalósuló beruházásokkal összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.)
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19. §  Az egyes európai uniós jogi aktusokban rögzített bűnügyi, illetve rendészeti tárgyú együttműködés keretében 
történő információcsere részletes szabályairól szóló 113/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet 3.  melléklete szerinti 
Formanyomtatvány a) pont 1. és 2. alpontjában a „Bűnügyi Szakértő és Kutatóintézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti 
Szakértői és Kutató Központ” szöveg lép.

20. § (1) Hatályát veszti az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetekről szóló 304/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet.
 (2) Hatályát veszti a szakértői nyilvántartó szerv, valamint a büntetőeljárás alá vont és az elítélt személy DNS-profiljának 

meghatározásában közreműködő szerv kijelöléséről szóló 401/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet.
 (3) Hatályát veszti a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 

2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet
a) 1.  melléklet I. Az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv című táblázat B:3 mezője, 

valamint
b) 2. melléklet I. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv című táblázat 4. sora.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 350/2016. (XI. 18.) Korm. rendelethez

A Szakterületkr. 2. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A szakkérdés (vizsgálat) megjelölése  Illetékes állami szerv]

„1. Halottakkal kapcsolatos vizsgálatok: 

a) igazságügyi boncolás Magyarország egész területén, országos 
illetékességgel: Nemzeti Szakértői és Kutató Központ 
(a továbbiakban: NSZKK) 
Budapest, valamint Pest és Nógrád megye területén: 
Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi 
Kar Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Orvostani 
Intézete 
Baranya, Somogy és Tolna megye területén: 
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi 
Kar Igazságügyi Orvostani Intézete 
Csongrád megye területén: 
Szegedi Tudományegyetem Általános 
Orvostudományi Kar Igazságügyi Orvostani Intézete 
Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
területén: 
Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar 
Igazságügyi Orvostani Intézete”

b) hatósági boncolás 

c) ismeretlen személyazonosságú halottak boncolása
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A Kormány 351/2016. (XI. 18.) Korm. rendelete
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) és c) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdés 33.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 5.  § (2)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az éves költségvetési beszámolót e rendelet szerinti formában, magyar nyelven, forintban kell elkészíteni.”

2. § (1) Az Áhsz. 27. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek között kell elszámolni]
„b) a  mérleg fordulónapjáig nyereséggel lezárult kamat swap ügyleteknek az  Szt. 32.  § (5)  bekezdés a) és 
e)  pontja vagy az  Szt. 44.  § (5)  bekezdés a) és e)  pontja szerint kimutatott elhatárolása megszüntetését, valamint 
az Szt. 84. § (5) bekezdés f ) pont fb) és fd) alpontjában meghatározott gazdasági eseményeket.”

 (2) Az Áhsz. 27. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni)
„b) a mérleg fordulónapjáig nyereséggel lezárult, kamat swap ügyleteknek nem minősülő származékos ügyleteknek 
az  Szt. 32.  § (5)  bekezdés a)  pontja vagy az  Szt. 44.  § (5)  bekezdés a)  pontja szerint kimutatott elhatárolása 
megszüntetését,”

 (3) Az Áhsz. 27. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások között kell elszámolni)
„b) a  mérleg fordulónapjáig veszteséggel lezárult kamat swap ügyleteknek az  Szt. 32.  § (5)  bekezdés a) és 
e)  pontja vagy az  Szt. 44.  § (5)  bekezdés a) és e)  pontja szerint kimutatott elhatárolása megszüntetését, valamint 
az Szt. 85. § (2) bekezdés e) pont eb) és ed) alpontjában meghatározott gazdasági eseményeket, és”

 (4) Az Áhsz. 27. § (8) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell elszámolni)
„e) a mérleg fordulónapjáig veszteséggel lezárult, kamat swap ügyleteknek nem minősülő származékos ügyleteknek 
az  Szt. 32.  § (5)  bekezdés a)  pontja vagy az  Szt. 44.  § (5)  bekezdés a)  pontja szerint kimutatott elhatárolása 
megszüntetését,”

 (5) Az Áhsz. 27. § (8) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell elszámolni)
„i) az Szt. 85. § (1) és (1a) bekezdésében meghatározott gazdasági eseményeket, ha azok nem tartós részesedéshez, 
az  értékpapírok között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírhoz vagy vásárolt követeléshez 
kapcsolódnak.”

3. §  Az Áhsz. 37. § (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  Kincstár az  összevont (konszolidált) beszámolókat és a  13.  mellékletben foglaltak alapján a  Gst. szerinti 
államadósságról szóló kimutatást a  zárszámadásról szóló törvényjavaslat Országgyűlés elé terjesztésének 
időpontjáig készíti el.”

4. §  Az Áhsz. 44. § (2) bekezdés l) és m) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A teljesítések nyilvántartási számláin – a  pénzügyi számvitelben a  pénzeszközök változását eredményező gazdasági 
eseményeken kívül – teljesítésként kell nyilvántartásba venni)
„l) a  49/B.  § szerinti esetben a  megszűnő szervezetnél a  megszűnés fordulónapján meglévő pénzeszközöknek 
a 17. melléklet 4. pont a) alpontja szerinti 36. Sajátos elszámolások számlacsoport számláinak egyenlegével korrigált 
összegét a  K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton, ezzel párhuzamosan 
a  pénzügyi számvitelben a  kötelezettség kivezetését a  3673. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 
könyvviteli számlával szemben,
m) a  49/B.  § szerinti esetben a  jogutódnál, valamint az  Áht. 11.  § (5)  bekezdése szerinti szervnél a  megszűnt 
költségvetési szerv záró pénzeszközeinek a  17.  melléklet 4.  pont a)  alpontja szerinti 36. Sajátos elszámolások 
számlacsoport számláinak egyenlegével korrigált összegét a  B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei 
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államháztartáson belülről rovaton, ezzel párhuzamosan a pénzügyi számvitelben a követelés nyilvántartásba vételét 
a 3653. Más által beszedett bevételek elszámolása könyvviteli számlával szemben.”

5. §  Az Áhsz. 46. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  6–7. számlaosztály vezetői információs igények kielégítésére, ezen belül elsősorban a  szervezeti egységek 
elszámoltatására, a költséggazdálkodás, az önköltségszámítás sajátos rendszerének kialakítására használható.”

6. §  Az Áhsz. 50. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  (2)–(6)  bekezdésben foglaltakon túl a  számviteli politikában rögzíteni kell az  általános költségek, valamint 
az  általános kiadások és bevételek tevékenységekre történő felosztásának módját, a  felosztáshoz alkalmazott 
mutatókat, vetítési alapokat.”

7. §  Az Áhsz. 53. § (6) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A negyedéves könyvviteli zárlat keretében el kell végezni)
„h) a  003. Kiadások nyilvántartási ellenszámlán nyilvántartott kiadások, valamint a  005. Bevételek nyilvántartási 
ellenszámlán nyilvántartott bevételek felosztását,”

8. § (1) Az Áhsz. 53. § (8) bekezdés i)–n) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az éves könyvviteli zárlat keretében el kell végezni)
„i) a  6. számlaosztályban könyvelt általános költségek felosztását a  7. számlaosztály könyvviteli számláira 
a 691. Általános költségek átvezetési számla közbeiktatásával,
j) az 571. Saját termelésű készletek állományváltozása és 572. Saját előállítású eszközök aktivált értéke könyvviteli 
számláinak átvezetését a 492. Mérleg szerinti eredmény elszámolása könyvviteli számlára,
k) a 8. és 9. számlaosztály könyvviteli számláinak lezárását a 492. Mérleg szerinti eredmény elszámolása könyvviteli 
számlával szemben,
l) a  6-os számlaosztály könyvviteli számláinak lezárását a  691. Általános költségek átvezetési számla könyvviteli 
számlával, a  7. számlaosztály könyvviteli számláinak lezárását az  591. Költségnem átvezetési számla könyvviteli 
számlával szemben,
m) a  492. Mérleg szerinti eredmény elszámolása könyvviteli számla átvezetését a  416. Mérleg szerinti eredmény 
könyvviteli számlára,
n) az 1–4. számlaosztály könyvviteli számlák lezárását a 493. Zárómérleg számla könyvviteli számlával szemben, és”

 (2) Az Áhsz. 53. § (8) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:
(Az éves könyvviteli zárlat keretében el kell végezni)
„o) az  egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan az  előirányzatok nyilvántartási számláinak lezárását a  001. 
Előirányzat nyilvántartási ellenszámla nyilvántartási számlával szemben, valamint a  teljesítés nyilvántartási 
számláinak lezárását és – ezzel egyező összegben – a  követelések vagy kötelezettségvállalások, más fizetési 
kötelezettségek nyilvántartási számláinak korrigálását a megfelelő nyilvántartási ellenszámlával szemben.”

9. §  Az Áhsz. 56. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„56.  § Az  Ávr. 32.  § (6)  bekezdésében előírt adatszolgáltatást oly módon kell teljesíteni, hogy annak tartalma 
megfeleljen az e rendelet 2017. január 1-jén hatályba lépő rendelkezései szerinti rovatrendnek.”

10. § (1) Az Áhsz.
1. 4. melléklete a 3. melléklet,
2. 4. melléklete a 4. melléklet,
3. 10. melléklete az 5. melléklet,
4. 15. melléklete a 6. melléklet,
5. 15. melléklete a 7. melléklet,
6. 16. melléklete a 8. melléklet
szerint módosul.

 (2) Az Áhsz.
1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
2. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet
lép.
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11. §  Az Áhsz.
 1. 6.  § (2)  bekezdés b)  pont bb)  alpontjában az  „eredménykimutatás,” szövegrész helyébe 

az „eredménykimutatás, és” szöveg,
 2. 26.  § (10a)  bekezdésében a „kivezetett eszközök” szövegrész helyébe a „kivezetett – részesedésnek vagy 

értékpapírnak nem minősülő – eszközök” szöveg,
 3. 26.  § (11)  bekezdésében a  „behajthatatlan követelés” szövegrész helyébe a  „behajthatatlan – vásárolt 

követelésnek nem minősülő – követelés” szöveg,
 4. 26.  § (11)  bekezdésében az  „a térítés nélkül átadott részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő 

eszközök” szövegrész helyébe az  „a térítés nélkül átadott  részesedésnek, értékpapírnak vagy vásárolt 
követelésnek nem minősülő – eszközök” szöveg,

 5. 27. § (2) bekezdésében a „mérlegkészítés időpontjáig” szövegrész helyébe a „mérleg fordulónapjáig” szöveg,
 6. 27.  § (4)  bekezdés f )  pontjában az  „engedményt.” szövegrész helyébe az  „engedményt, valamint 

az Szt. 84. § (7) bekezdés k) pontjában meghatározott gazdasági eseményeket.” szöveg,
 7. 27.  § (8)  bekezdés h)  pontjában az „az Szt. 85.  § (3)  bekezdés g), m)” szövegrész helyébe az „az Szt. 85.  § 

(3) bekezdés g), k), m)” szöveg,
 8. 30.  § (2)  bekezdésében az  „eszköz-, illetve forráscsoportonkénti” szövegrész helyébe 

az „eszközcsoportonkénti” szöveg,
 9. 32. § (1) és (3) bekezdésekben az „adatszolgáltató rendszerbe feltölti.” szövegrész helyébe az „adatszolgáltató 

rendszerbe feltölti az éves költségvetési beszámolót alátámasztó – könyvelési rendszerből előállított – teljes 
főkönyvi kivonattal együtt.” szöveg,

10. 32.  § (1a)  bekezdésében az „elfogadását követő öt napon” szövegrész helyébe az „elfogadását követő húsz 
napon” szöveg,

11. 32.  § (4)  bekezdésben és a  33.  § (1), (2) és (3)  bekezdésben az  „adatszolgáltató rendszerbe.” szövegrész 
helyébe az  „adatszolgáltató rendszerbe az  éves költségvetési beszámolót alátámasztó – könyvelési 
rendszerből előállított – teljes főkönyvi kivonattal együtt.” szöveg,

12. 2.  melléklet 17.  pontjában az  „Igazságügyi Hivatal” szövegrész helyébe a  „fővárosi és megyei 
kormányhivatalok” szöveg,

13. 4.  melléklet 2.  pontjában az „ellátások kiadásai” szövegrész helyébe az „ellátásokhoz kapcsolódó kiadások” 
szöveg,

14. 4. melléklet 4. pontjában az „iskola-egészségügyi” szövegrész helyébe az „iskolaegészségügyi” szöveg,
15. 14.  melléklet II. Kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartása alcím 4.  pont 

j) alpontjában a „kifiezetésével” szövegrész helyébe a „kifizetésével” szöveg,
16. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ 

alcím K1–8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK pont K3. DOLOGI KIADÁSOK alpont K35. Különféle befizetések 
és  egyéb dologi kiadások pont K353. Kamatkiadások alpontban, valamint a  B1–7. KÖLTSÉGVETÉSI 
BEVÉTELEK pont B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK alpont B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 
pont B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek alpont második b) pontjában a „fedezeti 
ügyletek” szövegrész helyébe a „kamat swap ügyletek” szöveg,

17. 15.  melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A  KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ  alcím K1–8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK pont K3. DOLOGI KIADÁSOK alpont K35. Különféle 
befizetések és egyéb dologi kiadások pont K355. Egyéb dologi kiadások alpont f ) pontjában az „az OEP felé” 
szövegrész helyébe, az „a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő felé” szöveg,

18. 15.  melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A  KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ  alcím K1–8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK pont K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI alpont 
K48. Egyéb nem intézményi ellátások l)  pontjában a „Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal” szövegrész 
helyébe a „Menekültügyi és Bevándorlási Hivatal” szöveg,

19. 15.  melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A  KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ  alcím B1–7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK pont B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK 
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL alpont B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások pont 
a)  alpontjában a „támogatásokból származó” szövegrész helyébe a „támogatásokból és felhalmozási célú 
kiegészítő támogatásokból származó” szöveg,

20. 15.  melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A  KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ  alcím B1–7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK pont B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK 
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL alpont B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások pont 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 178. szám 76863

c)  alpontjában az  „és 14.  § (4)  bekezdés d)  pontja szerinti fejezetéből adott egyéb,” szövegrész helyébe 
a „szerinti fejezetéből adott egyéb,” szöveg,

21. 16.  melléklet 8. ELSZÁMOLT KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK pont 84. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK alpont 
842. alpontjában a „kivezetett eszközök” szövegrész helyébe a „kivezetett, részesedésnek vagy értékpapírnak 
nem minősülő eszközök” szöveg,

22. 17.  melléklet 1.  pont a)  alpontjában a  „számlák kivételével” szövegrész helyébe a  „számlák és az  Áht. 
36. § (2) bekezdése szerinti esetek kivételével” szöveg

lép.

12. § (1) Hatályát veszti az Áhsz.
 1. 6. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontja,
 2. 27. § (4) bekezdés c) pontja és (8) bekezdés g) pontja,
 3. 29. § (1) bekezdése,
 4. 46. § (4)–(7) bekezdése,
 5. 53. § (6) bekezdés i) pontja,
 6. 56. §-a,
 7. 56/B. §-a,
 8. 7. melléklete,
 9. 10. melléklet 2–4. pontja,
10. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ 

alcím K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK alpont K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 
kiadásai pont b) alpontja,

11. 15 melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ 
alcím B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK alpont B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 
bevételei pont b) alpontja,

12. 16. melléklet 6. ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK pont 61–66. alpontja.
 (2) Hatályát veszti az Áhsz.

 1. 13. alcím címében a „költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás,” szövegrész,
 2. 44. § (1) bekezdésében az „alap és vállalkozási tevékenység, ezen belül” szövegrész,
 3. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ 

alcím B1–7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON 
BELÜLRŐL alpont B11. Önkormányzatok működési támogatásai pont B113. Települési önkormányzatok 
szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása alpontjában a „ , valamint a támogató 
szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a  Biztos Kezdet Gyerekház működésének 
támogatására” szövegrész,

 4. 16.  melléklet 7. SZAKFELADATOK KÖLTSÉGEI pontjában a „(szakfeladatonként tagolva, 7+szakfeladat száma 
számozással és a szakfeladat megnevezésével)” szövegrész,

 5. 16. melléklet 9. EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK pont 91. TEVÉKENYSÉG NETTÓ EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ 
BEVÉTELEI alpont 912.  pontjában a  „(szakfeladatonként tagolva, 912+szakfeladat száma számozással és 
a könyvviteli számla + szakfeladat megnevezésével)” szövegrész,

 6. 16.  melléklet 9. EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK pont 92. EGYÉB EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK 
alpont 922.  pontjában a „(szakfeladatonként tagolva, 922+szakfeladat száma számozással és a  könyvviteli 
számla + szakfeladat megnevezésével)” szövegrész,

 7. 16.  melléklet 9. EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK pont 92. EGYÉB EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK 
alpont 923.  pontjában a „(szakfeladatonként tagolva, 923+szakfeladat száma számozással és a  könyvviteli 
számla + szakfeladat megnevezésével)” szövegrész.

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A  2.  § (1)–(4)  bekezdése, a  3.  §, az  5–8.  §, a  10.  § (1)  bekezdés 2. és 5–6.  pontja, a  10.  § (2)  bekezdése, a  11.  § 4., 

6–7., 10., 13. és 16–20.  pontja, a  12.  § (1)  bekezdés 2., 4–6. és 10–12.  pontja, a  12.  § (2)  bekezdés 2–7.  pontja, 
az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 4. melléklet és a 7–8. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



76864 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 178. szám 

1. melléklet a 351/2016. (XI. 18.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ KÖZPONTI KEZELÉSŰ 
ELŐIRÁNYZATOK

 1. Az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
 2. az Áht. 14. § (4) bekezdés c) és d) pontja szerinti fejezetekbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
 3. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet I. fejezet 8–10. címébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
 4. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XI. fejezet 32. cím 1–3. alcímébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok,
 5. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XIV. fejezet 21. cím 1. alcímébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok,
 6. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XV. fejezet 26. címébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
 7. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XVII. fejezet 21. cím 1. és 2. alcímébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok,
 8. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XVIII. fejezet 8. címébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
 9. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XX. fejezet 21. cím 1. és 2. alcímébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok, és
 10. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XLIII. fejezet 2. cím 2. alcím 2. jogcímcsoport 1. jogcímszámába 

tartozó központi kezelésű előirányzatok.”

2. melléklet a 351/2016. (XI. 18.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ KÖZPONTI KEZELÉSŰ 
ELŐIRÁNYZATOKKAL KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁSI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEK

Sor- 

szám

Címrendi 

besorolás

Adatszolgáltatásra 

kötelezett
Adatszolgáltatási kör

Adatszolgáltatás 

gyakorisága

1. IX. fejezet Belügyminisztérium

A biztosított támogatásokról szóló 
kötelezettségvállalások (támogatói 
okiratok, támogatási szerződések) 
adatai

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

2.
XIV. fejezet 21. cím 
1. alcím

Belügyminisztérium
A cím terhére vállalt kötelezettségek 
adatai, a kifizetésekkel kapcsolatos 
követelések.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

3.
XVII. fejezet 21. cím 
2. alcím

Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium

A cím terhére vállalt kötelezettségek 
adatai, a kifizetésekkel kapcsolatos 
követelések

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

4.

XX. fejezet  
21. cím 1. alcím 
1. jogcímcsoport 
1–4., 8. jogcím, 
3. jogcímcsoport 
3., 7–8. jogcím

központi 
családtámogatási 
szerv

A jogtalanul igénybevett ellátásokkal 
kapcsolatos követelések és 
a kötelezettségek adatai

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban
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5.
XX. fejezet 21. cím 
2. alcím

kezelő szerv

a települési nemzetiségi 
önkormányzatok és a területi 
nemzetiségi önkormányzatok részére 
biztosított működési és feladatalapú 
támogatásokkal kapcsolatos 
kötelezettségvállalások és követelések 
adatai

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

6.

XLI. fejezet
Államadósság 
Kezelő Központ Zrt.

Az előzetes elemi költségvetés, elemi 
költségvetés elkészítéséhez szükséges 
adatok

Az előzetes elemi 
költségvetés, 
elemi 
költségvetés 
elkészítésének 
határidejét 
megelőző  
8. napig

7.

A hitelekkel, kölcsönökkel, 
értékpapírokkal, más finanszírozási 
célú műveletekkel  
(pl. betételhelyezéssel, visszavonással, 
fedezeti ügyletekkel) kapcsolatos 
követelések és kötelezettségek, egyéb 
eszközök (pl. értékpapírok, betétek, 
devizaszámlák) adatai

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

8.

XVII. fejezet  
21. cím 1. alcím 
1. jogcímcsoport, 
XVIII. fejezet  
8. cím, XLII. fejezet 
1. cím 1–6. és  
8–18. alcím,  
2–3. cím,  
4. cím 1. alcím  
9. jogcímcsoport  
2. alcím  
2. jogcímcsoport,  
7. cím 2. alcím,  
31. cím,  
32. cím 1. alcím  
22. jogcímcsoport, 
33. cím 14–20. alcím

Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal

Az előzetes elemi költségvetés, elemi 
költségvetés elkészítéséhez szükséges 
adatok

Az előzetes elemi 
költségvetés, 
elemi 
költségvetés 
elkészítésének 
határidejét 
megelőző  
8. napig

9.

Az adókkal, vámokkal, illetékekkel, 
termékdíjjal, kapcsolódó közhatalmi 
bevételekkel (pótlékok, bírságok) 
kapcsolatos követelések és 
kötelezettségek, a tartozások fejében 
átvett eszközökkel kapcsolatos adatok

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

10.
XLII. fejezet 1. cím 
7. alcím

Magyar Bányászati 
és Földtani Hivatal

Bányajáradék beszedésével 
kapcsolatos követelések és 
kötelezettségek.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

11.
XLII. fejezet 4. cím  
2. alcím 1. és  
3. jogcímcsoport

A bírságot, egyéb 
központosított 
bevételt beszedő 
szervezet

A bevételekkel kapcsolatos 
követelések és kötelezettségek adatai

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

12.
XLII. fejezet 4. cím  
2. alcím 4. és  
6. jogcímcsoport

kezelő szervezet
A bevételekkel kapcsolatos 
követelések és kötelezettségek adatai

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban
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13. XLII. fejezet 29. cím

lakáscélú állami 
támogatások 
ügyében eljáró 
szerv

Lakás célú állami támogatásokkal 
kapcsolatos és jogtalanul igénybe 
vett lakás célú állami támogatásokkal 
kapcsolatos követések és 
a kötelezettségek adatai

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

lakáscélú állami 
támogatások 
ügyében eljáró 
szerv, Erste 
Lakástakarék-
pénztár Zrt., 
Fundamenta  
– Lakáskassza Zrt., 
OTP Lakás- 
takarékpénztár 
Zrt., Aegon 
Magyarország 
Lakás- 
takarékpénztár Zrt.

Lakás-előtakarékosság jogtalanul 
igénybe vett állami támogatásával 
kapcsolatos követelések és 
kötelezettségek adatai

14.
XLII. fejezet 33. cím 
3. és 4. alcím

EXIM Export Bank 
Biztosító 

Magyar 
Export-Import Bank 
Zrt.

A biztosított támogatásokról szóló 
kötelezettségvállalások (támogatói 
okiratok, támogatási szerződések) 
adatai. 

Állami kezességbeváltásból eredő 
követelések, a kamatkiegyenlítési 
rendszer keretében fennálló 
követelések és kötelezettségek, 
a kárkintlévőség, egyéb állammal 
szembeni követelések és 
kötelezettségek adatai.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

15.
XLII. fejezet 33. cím 
5. alcím

Garantiqa 
Hitelgarancia Zrt.

A biztosított támogatásokról szóló 
kötelezettségvállalások (támogatói 
okiratok, támogatási szerződések) 
adatai.  
Az állam által vállalt kezesség és 
viszont-garancia érvényesítéséből 
származó követelések és 
kötelezettségek adatai.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

16.
XLII. fejezet 33. cím 
7. alcím

Agrár-vállalkozási 
Hitelgarancia 
Alapítvány

A biztosított támogatásokról szóló 
kötelezettségvállalások (támogatói 
okiratok, támogatási szerződések) 
adatai  
Az állam által vállalt kezesség és 
viszont-garancia érvényesítéséből 
származó követelések és 
kötelezettségek adatai

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

17. XLII. 37. cím
Nemzetgazdasági 
Minisztérium

Az Európai Unió költségvetéséhez 
való hozzájárulásokkal kapcsolatos 
követelések és kötelezettségek.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban
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18.
nincs címrendhez 
kötve

Magyar Nemzeti 
Bank

Auditált éves beszámoló az állami 
részesedés értékeléséhez

Évente egyszer, 
a beszámoló 
elfogadását 
követően

19.
nincs címrendhez 
kötve

fővárosi és megyei 
kormányhivatalok

Kibocsátott kárpótlási jegyek be nem 
váltott állománya adatai

Negyedévente 
egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

20.
nincs címrendhez 
kötve

Európai Uniós 
támogatások 
pénzügyi 
lebonyolításában, 
illetve ehhez 
kapcsolódó 
beszámolási és 
könyvvezetési 
kötelezettség 
teljesítésében részt 
vevő szervezetek

Az Európai Uniós támogatásokhoz 
kapcsolódó követelések és 
kötelezettségek adatai  
A központi költségvetés által korábban 
megelőlegezett, lezárt EU-s támogatási 
konstrukciókhoz kapcsolódó átadásra 
kerülő Európai Unióval szembeni 
követelések adatai

Negyedévente 
egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

”

3. melléklet a 351/2016. (XI. 18.) Korm. rendelethez

 1. Az Áhsz. 4. melléklet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A LXXII. Egészségbiztosítási Alap 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 
1.  Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 13. Célelőirányzatok jogcím tekintetében a  kifizetett támogatások 
közül:
– méltányossági alapon történő térítések,
– alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj,
– tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata,
– egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete,
– az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelemkiegészítése,
– tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges 
praxisjog vásárlásának támogatása,
– egészségügyi dolgozók mozgóbér elemeinek támogatása,
– fiatal szakorvosok támogatása,
– egészségügyi dolgozók 2016. évi béremelésének fedezete.”

4. melléklet a 351/2016. (XI. 18.) Korm. rendelethez

 1. Az Áhsz. 4. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A  LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 2. Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások cím, 1. Nyugellátások 
alcím, 1. Öregségi nyugdíj jogcímcsoport tekintetében a kifizetett ellátások közül:
– öregségi nyugdíjként megállapított nyugdíjak,
– ebből: nők korhatár alatti nyugellátásaként megállapított, korbetöltött öregségi nyugdíj
– rokkantsági nyugdíjként megállapított, átsorolt öregségi nyugdíj,
– nők korhatár alatti nyugellátása.”
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5. melléklet a 351/2016. (XI. 18.) Korm. rendelethez

Az Áhsz. 10. melléklete a következő 44. és 45. ponttal egészül ki:
„44. A  költségvetési szervek Áht. 10.  § (4)  bekezdés alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e 
gazdasági szervezettel.
45. A  gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetén az  Áht. 10. § (4)  bekezdés alapján 
a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma.”

6. melléklet a 351/2016. (XI. 18.) Korm. rendelethez

 1. Az  Áhsz. 15.  melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A  KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ alcím K1–8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK pont 
K501. Nemzetközi kötelezettségek alpont helyébe a következő rendelkezés lép:
„K501. Nemzetközi kötelezettségek
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a nemzetközi szervezetekben történő részvétel után fizetendő tagsági díjakat, a tagállami kötelező és önkéntes 
hozzájárulásokat,
b) az  Európai Uniós költségvetésébe fizetett tagállami hozzájárulásokat, az  Európai Fejlesztési Alapba fizetendő 
összegeket, és
c) az uniós támogatások szabálytalan felhasználása miatti befizetési kötelezettségeket, amelyek nem kapcsolódnak 
korábban elszámolt költségvetési bevételekhez, különösen a  bírságokat, büntetéseket, és a  pénzügyi korrekciók 
közül a korábban költségvetési bevételként el nem számolt tételekhez kapcsolódó kiadásokat.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: Európai Unió.”

 2. Az  Áhsz. 15.  melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A  KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ alcím K1–8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK pont 
a K501. Nemzetközi kötelezettségek alpont
„A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: Európai Unió.”
szövegrészt követően a következő alponttal egészül ki:
„K502. Elvonások és befizetések”

 3. Az  Áhsz. 15.  melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A  KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ alcím K1–8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK pont 
K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak alpont b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ezen a rovaton kell elszámolni)
„b) az Európai Uniótól működési célú átvett pénzeszközként kapott bevételek bármely okból a bevétel elszámolását 
követő években történő visszafizetését, ideértve a  költségvetési bevételként elszámolt tételekre vonatkozó 
pénzügyi korrekciókat is.”

7. melléklet a 351/2016. (XI. 18.) Korm. rendelethez

 1. Az  Áhsz. 15.  melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A  KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ alcím K1–8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont K3. DOLOGI KIADÁSOK pont K35. Különféle 
befizetések és egyéb dologi kiadások alpont K353. Kamatkiadások pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(Ezen a rovaton kell elszámolni)
„c) a lezárt kamat swap ügyletetek realizált veszteségét,”
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 2. Az  Áhsz. 15.  melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A  KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ alcím K1–8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK pont 
K502. Elvonások és befizetések alpont K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései
Ezen a rovaton kell elszámolni a helyi önkormányzatok szolidaritási hozzájárulás jogcímen teljesített befizetéseit.
A rovaton eredeti előirányzat tervezhető.”

 3. Az  Áhsz. 15.  melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A  KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ alcím K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK alpont K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos 
ügyletek kiadásai pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ezen a  rovaton kell elszámolni a  származékos ügyletek hitelek, kölcsönök, értékpapírok értékében ki nem mutatott és 
a kamatok között el nem számolt kiadásait, így)
„a) a  mérlegforduló napjáig lezárt, kamat swap ügyletnek nem minősülő származékos ügyleteknek a  zárás 
időpontjában érvényes piaci árfolyam és kötési (határidős) árfolyam közötti – veszteségjellegű – különbözet teljes 
összegét, és”

 4. Az  Áhsz. 15.  melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A  KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ alcím B1–7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK pont B408. 
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek alpont B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 
bevételek pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ezen a rovaton kell elszámolni)
„d) a lezárt kamat swap ügyletetek realizált nyereségét,”

 5. Az  Áhsz. 15.  melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A  KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ alcím B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK alpont B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos 
ügyletek bevételei pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ezen a  rovaton kell elszámolni a  származékos ügyletek hitelek, kölcsönök, értékpapírok értékében ki nem mutatott és 
a kamatok között el nem számolt bevételeit, így)
„a) a  mérlegforduló napjáig lezárt, kamat swap ügyletnek nem minősülő származékos ügyleteknek a  zárás 
időpontjában érvényes piaci árfolyam és kötési (határidős) árfolyam közötti – nyereségjellegű – különbözet teljes 
összegét, és”

8. melléklet a 351/2016. (XI. 18.) Korm. rendelethez

 1. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont 00. NYILVÁNTARTÁSI ELLENSZÁMLÁK alpont 003. Kiadások 
nyilvántartási ellenszámla alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„003. Kiadások nyilvántartási ellenszámla
(kormányzati funkciónként tagolva, 003+kormányzati funkció száma számozással és a  nyilvántartási számla 
+ kormányzati funkció megnevezésével)”

 2. Az  Áhsz. 16.  melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont 00. NYILVÁNTARTÁSI ELLENSZÁMLÁK alpont 
005. Bevételek nyilvántartási ellenszámla alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„005. Bevételek nyilvántartási ellenszámla
(kormányzati funkciónként tagolva, 005+kormányzati funkció száma számozással és a  nyilvántartási számla 
+ kormányzati funkció megnevezésével)”
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A Kormány 352/2016. (XI. 18.) Korm. rendelete
a bizalmi szolgáltatásokról szóló uniós szabályozásra tekintettel szükséges egyes kormányrendelet-
módosításokról

A Kormány az Önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (2) bekezdésében,
a 2. alcím tekintetében a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 175. § 
(2) bekezdés a) pontjában, valamint a 175. § (3) bekezdés a) pontjában,
a 4. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
17. pontjában,
az 5. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. pontjában,
a 7. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 3. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 
268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Hatályát veszti az  önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 
268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 24/C.  § (4)  bekezdésében az „az elektronikus aláírásról szóló törvény szerinti” 
szövegrész.

2. A környezetvédelmi termékdíjakról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló  
343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. §  Hatályát veszti a  környezetvédelmi termékdíjakról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. 
(XII. 29.) Korm. rendelet 22. §-ában az „az elektronikus aláírásról szóló törvényben meghatározott” szövegrész.

3. Az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) Az  elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Eüsz. rendelet) 44. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Hivatalos feljegyzésnek a  Ket. 39.  § (10)  bekezdés szerinti esetekben kizárólag elektronikus formában, számítógépes 
programmal, automatikusan történő készítése esetén a feljegyzés hitelesítése történhet]
„b) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv elektronikus bélyegzőjével.”

 (2) Az Eüsz. rendelet 46. § b) pontjában a „gépi aláírással” szövegrész helyébe az „elektronikus bélyegzővel” szöveg lép.
 (3) Hatályát veszti az Eüsz. rendelet 1. § 4. pontja.

4. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

4. §  Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 15.  § (5)  bekezdésében a  „gépi elektronikus aláírással” 
szövegrész helyébe az  „elektronikus bélyegzővel” szöveg, a  „gépi aláírást” szövegrész helyébe az  „elektronikus 
bélyegzőt” szöveg lép.

5. A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és 
követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére,  
valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló  
393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, 
a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények 
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ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(4) Az egységes dokumentum elektronikus formában is vezethető, ha az oktatók és a résztvevők a dokumentumot 
legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással látják el.”

6. Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosítása

6. §  Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 
197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az adatszolgáltatás nyomtatványon vagy minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú 
elektronikus aláírással vagy bélyegzővel ellátott elektronikus okirat útján is teljesíthető.”

7. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

7. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) 
Korm. rendelet 34. § (4) bekezdésében az „a szervezet nevében történő elektronikus aláírással” szövegrész helyébe 
az „elektronikus bélyegzővel” szöveg lép.

8. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 353/2016. (XI. 18.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a kötelező tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás bevezetésével 
összefüggő módosításáról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 13. pont 13.1. és 
13.3. alpontjában,
a 2. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
17. pontjában és 62. § (1d) bekezdésében,
a 3. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 4. pont 
4.2. alpontjában,
a 4. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1d) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az  építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R1.) 3.  § 
(2) bekezdése a következő r) ponttal egészül ki:
(A kivitelezési szerződés tartalmazza)
„r) a  kivitelező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a  lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 
kormányrendeletben meghatározott kötelező felelősségbiztosítással rendelkezik vagy legkésőbb a  munkaterület 
átadásakor rendelkezni fog.”
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 (2) Az R1. 5. § (5b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5b) Az építési munkaterület nem adható át a fővállalkozó kivitelező részére, az építési napló nem nyitható meg és 
a kivitelezés nem kezdhető meg
a) az (5a) bekezdésben meghatározott nyilatkozat hiányában és
b) ha a  fővállalkozó kivitelező nem rendelkezik a  lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 
kormányrendeletben meghatározott kötelező felelősségbiztosítással.”

 (3) Az R1. 42. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) E  rendeletnek az  egyes kormányrendeleteknek a  kötelező tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás 
bevezetésével összefüggő módosításáról szóló 353/2016. (XI. 18.) Korm. rendelettel megállapított 3. § (2) bekezdés 
r) pontját a kivitelezési szerződésnek akkor kell tartalmaznia, ha
a) a kivitelezési szerződést 2017. január 1-jét követően kötötték és
b) az  e  kivitelezési szerződés alapján végzett építőipari kivitelezési tevékenység elektronikus építési főnaplójának 
megnyitására 2017. február 1-jét követően kerül sor.”

2. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) Az  építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 58. § (2) bekezdés b) pontja a következő 
ba) alponttal egészül ki:
(Az építésfelügyeleti hatóság
a 62. §-ban foglaltak szerint ellenőrzi vagy ellenőrizheti)
„ba) hogy a tervező és a fővállalkozó kivitelező rendelkezik-e a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 
kormányrendeletben meghatározott kötelező felelősségbiztosítással,”

 (2) Az R2. 65. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az építésfelügyeleti hatóság az  elektronikus építési naplóba történő egyidejű bejegyzéssel megtiltja az  építőipari 
kivitelezési tevékenység folytatását, ha súlyos szabálytalanságot észlel. Súlyos szabálytalanságnak minősül)
„f ) a  lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelező 
felelősségbiztosítás hiánya.”

3. §  Az R2. 65. § (5) bekezdésében a „(2) bekezdés” szövegrész helyébe a „(3) bekezdés” szöveg lép.

3. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. 
(VII. 11.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) Az  építésügyi és az  építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 17. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Az építészeti-műszaki tervezési tevékenység folytatásához szükséges tervezési szerződés a  Ptk. és az  Étv. előírásain 
túlmenően tartalmazza)
„d) a  tervező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a  lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 
kormányrendeletben meghatározott kötelező felelősségbiztosítással rendelkezik.”

 (2) Az R3. a következő 52. §-sal egészül ki:
„52.  § E  rendeletnek az  egyes kormányrendeleteknek a  kötelező tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás 
bevezetésével összefüggő módosításáról szóló 353/2016. (XI. 18.) Korm. rendelettel megállapított 17. § (1) bekezdés 
d) pontjában foglalt elemet a tervezési szerződésnek akkor kell tartalmaznia, ha
a) a tervezési szerződést 2017. január 1-jét követően kötötték és
b) az  e  tervezési szerződés alapján végzett tervezési tevékenység elektronikus építési naplójának készenlétbe 
helyezésére 2017. február 16-át követően kerül sor.”

4. A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A  lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R4.) 
a következő 6/A–6/E. §-sal egészül ki:
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„6/A. § (1) A bejelentéssel érintett lakóépület tekintetében
a) az építtetővel közvetlen szerződéses kapcsolatban álló építész vagy más szakági tervező az általa vállalt tervezési 
és tervezői művezetési tevékenység,
b) a fővállalkozó kivitelező az általa vállalt építőipari kivitelezési tevékenység
körében okozott kár megtérítésére köteles felelősségbiztosítási szerződést (a  továbbiakban: felelősségbiztosítás) 
kötni, és azt az e rendeletben meghatározott ideig fenntartani.
(2) Az  (1)  bekezdésben foglalt felelősségbiztosítás-kötési kötelezettség kiterjed a  határon átnyúló szolgáltatást 
végző, szabad szolgáltatás jogával rendelkező szolgáltatókra is.
(3) A felelősségbiztosítással
a) a tervezőnek legkésőbb a tervezési szerződés megkötésekor,
b) a fővállalkozó kivitelezőnek legkésőbb a munkaterület átadásakor
rendelkeznie kell.
(4) Egy bejelentéssel érintett tervezés esetén, amennyiben a  tervezési szerződés utóbb mégsem jön létre, 
a tervezőnek joga van felmondani a biztosítási szerződést a biztosítási szerződés megkötésétől számított két héten 
belül.
6/B.  § (1) A  felelősségbiztosításnak fedezetet kell nyújtania a  biztosított tevékenység körében felmerülő dologi és 
személyben történő károkozás esetére.
(2) A tervezői felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a felelősségbiztosítási szerződés hatálya alatt
a) a tervező és alvállalkozója által a tervezési tevékenységgel,
b) a  tervező, vagy az  általa bármilyen jogviszonyban foglalkoztatott másik tervező által végzett tervezői 
művezetéssel
okozott károkra.
(3) A fővállalkozó kivitelező felelősségbiztosításának ki kell terjednie a felelősségbiztosítási szerződés hatálya alatt
a) a  fővállalkozó kivitelező és alvállalkozói által az  építőipari kivitelezési tevékenységgel érintett lakóépület hibás 
építési tevékenységével okozott dologi károk,
b) a fővállalkozó kivitelező és alvállalkozói által harmadik személyeknek okozott károk,
c) az általa bármely jogviszonyban foglalkoztatott felelős műszaki vezető által okozott károk
biztosítására.
6/C. § (1) A felelősségbiztosításnak
a) a tervező esetében
aa) 50 millió forint beruházási költségkeretig biztosítási eseményenként legalább 2 millió forintig és állandó 
felelősségbiztosítás esetében évente, egy adott időszakra kötött felelősségbiztosítás esetében a biztosítás tartamára 
együttesen legalább 6 millió forintig,
ab) 50 millió forintot meghaladó, de 100 millió forintot meg nem haladó összegű beruházási költségkeret 
között legalább 5 millió forintig és állandó felelősségbiztosítás esetében évente, egy adott időszakra kötött 
felelősségbiztosítás esetében a biztosítás tartamára együttesen 15 millió forintig,
ac) 100 millió forint feletti beruházási költségkeret esetén legalább 10 millió forintig és állandó felelősségbiztosítás 
esetében évente, egy adott időszakra kötött felelősségbiztosítás esetében a  biztosítás tartamára együttesen 
30 millió forintig,
b) a  fővállalkozó kivitelező esetében a  6/B.  § (3)  bekezdés a)  pontja szerinti kár bekövetkezése esetén a  kár teljes 
értékére, minden egyéb esetben
ba) 50 millió forint beruházási költségkeretig biztosítási eseményenként legalább 10 millió forintig és állandó 
felelősségbiztosítás esetében évente, egy adott időszakra kötött felelősségbiztosítás esetében a biztosítás tartamára 
együttesen legalább 30 millió forintig,
bb) 50 millió forintot meghaladó, de 100 millió forintot meg nem haladó összegű beruházási költségkeret 
között legalább 20 millió forintig és állandó felelősségbiztosítás esetében évente, egy adott időszakra kötött 
felelősségbiztosítás esetében a biztosítás tartamára együttesen 60 millió forintig,
bc) 100 millió forint feletti beruházási költségkeret esetén legalább 30 millió forintig és állandó felelősségbiztosítás 
esetében évente, egy adott időszakra kötött felelősségbiztosítás esetében a  biztosítás tartamára együttesen 
90 millió forintig
kell fedezetet biztosítania.
(2) Beruházási költségkeret alatt a  beruházásnak az  építésügyi és az  építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási 
tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 16.  § (3)  bekezdés e)  pontja alatti költségkeretét kell 
érteni.
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6/D.  § A  felelősségbiztosításnak a  felelősségbiztosítási szerződés hatálya alatt okozott és legkésőbb a  szerződés 
megszűnését követő 3 éven belül bekövetkezett, a biztosító részére bejelentett, biztosítási eseménynek minősülő 
károkra kell fedezetet nyújtania. A szerződésnek fenn kell állnia
a) tervező esetében legalább az elektronikus építési főnapló megnyitását követő 2 évig,
b) fővállalkozó kivitelező esetében legalább a lakóépület teljes műszaki átadás-átvételének lezárásáig.
6/E.  § (1) A  6/A.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti tervező az  1.  melléklet szerinti kivitelezési dokumentáció 
feltöltésével egyidejűleg nyilatkozik az  elektronikus építési naplóban a  felelősségbiztosítása kötvényszámáról és 
a biztosító nevéről.
(2) A  fővállalkozó kivitelező legkésőbb a  6/A.  § (3)  bekezdés b)  pontjában meghatározott időpontig feltölti 
nyilatkozatát az elektronikus építési naplóba a felelősségbiztosítása kötvényszámáról és a biztosító nevéről.
(3) Az  (1) és (2)  bekezdés szerinti nyilatkozattal egyidejűleg a  tervező és a  fővállalkozó kivitelező feltölti 
az elektronikus építési naplóba a biztosító által kiadott igazolást arról, hogy
a) egy bejelentéssel érintett tervezéshez vagy építőipari kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó biztosítás esetében 
a felelősségbiztosítás fennáll,
b) egy adott időszakra kötött vagy állandó felelősségbiztosítás esetében az  adott tervezésre vagy építőipari 
kivitelezési tevékenységre vonatkozóan az  e  rendeletnek megfelelő felelősségbiztosítás vagy biztosítási fedezet 
fennáll.
(4) A  (3)  bekezdés szerinti igazolást a  biztosító térítésmentesen, a  kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül 
állítja ki.
(5) Amennyiben a  felelősségbiztosítási jogviszony annak a  biztosítási szerződés szerinti lezárulta előtt valamilyen 
oknál fogva megszűnik vagy a  feltöltött fedezetigazolás tartalma módosul, a biztosító ezt a  tényt és a megszűnés 
időpontját a  megszűnéshez vezető ok felmerülését vagy a  módosítást követő 15 napon belül jelzi az  építésügyi 
és az  építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendelet szerint illetékes 
építésfelügyeleti hatóságnak.”

 (2) Az R4. a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A.  § (1) A  felelősségbiztosítási szerződést az  egyes kormányrendeleteknek a  kötelező tervezői és kivitelezői 
felelősségbiztosítás bevezetésével összefüggő módosításáról szóló 353/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Módr1.) hatálybalépésekor már fennálló tervezési vagy kivitelezési szerződés esetén
a) tervező esetében akkor kell megkötni, ha az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésére 2017. február 16-át 
követően kerül sor,
b) fővállalkozó kivitelező esetében akkor kell megkötni, ha az  elektronikus építési főnapló megnyitására 
2017. február 1-jét követően kerül sor.
(2) Amennyiben a  tervező vagy a  kivitelező a  Módr1. hatálybalépésének napján rendelkezik érvényes 
felelősségbiztosítással, az  (1)  bekezdésben meghatározott határidőkig kell azt e  rendelet előírásainak 
megfeleltetnie. Ebben az  esetben a  6/D.  §-ban rögzített 3 éves utófedezeti kritériumnak a  biztosításnak nem kell 
megfelelnie akkor, ha e 3 éves időtartam alatt a biztosítás fennáll.”

6. §  Az R4. 1. § (1) bekezdésében a „formátumban” szövegrész helyébe a „formátumban, a 6/E. § (1) bekezdése szerinti 
nyilatkozat megtétele, valamint a 6/E. § (3) bekezdése szerinti igazolás feltöltése” szöveg lép.

5. Záró rendelkezés

7. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 354/2016. (XI. 18.) Korm. rendelete
a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés x) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 
1. § (2) bekezdése a következő 21. ponttal egészül ki:
(A Hivatal a KIR részeként rendszerként működteti)
„21. a  lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai 
támogató rendszert a  nappali rendszerű oktatást folytató, illetve a  felnőttoktatást nappali munkarend szerint 
folytató nevelési-oktatási intézményektől begyűjtött személyazonosításra alkalmatlan, összesített statisztikai adatok 
alapján.”

2. §  Az R. a következő 11/A. alcímmel egészül ki:
„11/A. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatásához kapcsolódó korai jelző- 
és pedagógiai támogató rendszer és a rendszerbe történő adatszolgáltatás rendje
26/A.  § (1) A  lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer (a továbbiakban: 
támogató rendszer) a  lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatása céljából a  tanulói 
előrehaladás iskolai szintű nyomon követését szolgáló informatikai rendszer.
(2) A  nevelési-oktatási intézmény a  lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók létszámát a  44/J.  §-ban foglalt 
adatok szerint összesítve, valamint az  alkalmazott intézkedéseket feladatellátási helyenként összesített formában, 
évfolyamonkénti és tantárgyankénti bontásban az adott tanév első félévére vonatkozóan február 10-éig és az adott 
tanév második félévére vonatkozóan június 30-áig továbbítja a  pedagógiai-szakmai szolgáltatást végző Hivatal 
számára.
(3) A feladatellátási helyi és intézményi szintű összesített adatokat a pedagógiai-szakmai szolgáltatást végző Hivatal 
a nevelési-oktatási intézmény fenntartója számára is megtekinthetővé teszi, nyomon követi, azok alapján javaslatot 
tesz a pedagógiai eredményességet javító intézkedésekre és biztosítja a nevelési-oktatási intézmény és fenntartója 
számára szükséges pedagógiai-szakmai támogatást, valamint március 31-éig, a  második félév tekintetében 
augusztus 10-éig értékeli az intézményi szintű beavatkozások előrehaladását, és arról április 30-áig, illetve a második 
félév tekintetében augusztus 31-ig tájékoztatja a nevelési-oktatási intézményt és fenntartóját.
(4) A  támogató rendszer segítségével azonosított figyelmeztető jelek alapján és a  pedagógiai-szakmai 
szolgáltatás javaslatainak figyelembevételével a  nevelési-oktatási intézmény olyan pedagógiai intézkedéseket 
alkalmaz, amelyek keretében korszerű, tanulóközpontú nevelési-oktatási eszközökkel, az  iskolai sikerességet 
támogató együttműködésekkel segíti a  tanuló előrehaladását, kiemelt figyelemmel a  képességek, készségek 
kibontakoztatására, az esélyteremtést szolgáló tevékenységekre.
(5) A Hivatal október 30-áig tájékoztatást ad a miniszternek a megelőző tanév járási szintű adatainak megoszlásáról, 
és áttekintést ad az intézményi, valamint a pedagógiai-szakmai szolgáltatás részéről megtett intézkedésekről.”

3. §  Az R. 26/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  miniszter a  Hivatal által adott tájékoztatás alapján január 31-éig összefoglaló jelentést készít a  Kormány 
számára a megelőző év összesített adatairól és intézkedéseiről.”

4. §  Az R. a következő V/D. fejezettel egészül ki:
„V/D. FEJEZET 
A TÁMOGATÓ RENDSZER
44/J.  § (1) A  támogató rendszer nevelési-oktatási intézményenként, telephelyenként és évfolyamonként 
az  iskolai nevelés-oktatás ötödik–tizenkettedik évfolyamán, és a  Szakképzési Hídprogramban a  lemorzsolódással 
veszélyeztetett tanulók vonatkozásában a (2) bekezdésben meghatározott statisztikai adatokat tartalmazza.
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(2) A  statisztikai adatok magukban foglalják azon lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók létszám szerint 
összesített adatát, akik számára pedagógiai támogatás indokolt az alábbi okokból:
a) tudásuknak a  félévi értékelésekor és minősítésekor az  egy tizedesjegyig számított tanulmányi átlageredmény 
a magatartás és szorgalom értékelését, minősítését nem beleszámítva nem éri el a közepes (3) szintet ha az alapfokú 
nevelés-oktatásban vesznek részt, és a 2,5 szintet, amennyiben a középfokú nevelés-oktatásban vesznek részt, vagy 
egy félév alatt legalább 1,1 mértékű romlást mutat;
b) félévkor vagy a  tanítási év végén tudásuk értékelésekor és minősítésekor egy vagy több tantárgyból elégtelen 
(1) osztályzatot kaptak;
c) félévkor vagy a tanítási év végén a magatartás minősítésekor rossz (2) minősítést kaptak;
d) félévkor vagy a tanítási év végén a szorgalom minősítésekor hanyag (2) minősítést kaptak;
e) évismétlésre kötelezettek;
f ) a 26/A. § (2) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási időszakra vonatkoztatva 50 tanítási órát és egyéb foglalkozást 
elérő igazolatlan hiányzással rendelkeznek;
g) szülői kérésre magántanulók vagy akiknek szülői kérésre a magántanulóvá minősítése folyamatban van;
h) a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény szerint menekültek, oltalmazottak, menedékesek;
i) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerint 
veszélyeztetettnek minősülnek;
j) a Gyvt. szerint ideiglenes hatállyal elhelyezettek vagy nevelésbe vettek vagy
k) az alábbi feltételek közül legalább kettő fennáll:
ka) a  26/A.  § (2)  bekezdésében foglalt adatszolgáltatási időszakra vonatkoztatva a  100 tanítási órát és egyéb 
foglalkozást elérő igazolt mulasztással rendelkeznek,
kb) kiemelt figyelmet igénylő tanulók a kiemelten tehetséges tanulók kivételével,
kc) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek,
kd) általános iskolai nevelés-oktatásban vesznek részt, és betöltötték a tizenhatodik életévüket,
ke) a középfokú nevelés-oktatásba tizenhatodik életévük betöltését követően léptek be.
(3) A (2) bekezdés b) és e) pontja szerinti esetekben a tantárgyat is meg kell adni.”

5. §  Az R. a következő 52. §-sal egészül ki:
„52.  § A  nem az  oktatásért felelős miniszterrel kötött pedagógiai szakszolgálati feladat-ellátására vonatkozó 
közoktatási megállapodások és köznevelési szerződések 2016. december 31. napjával hatályukat vesztik.”

6. §  Hatályát veszti az R. V. és V/A. fejezete, valamint 1., 2. és 8. melléklete.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 6. § 2017. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 3. § 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 355/2016. (XI. 18.) Korm. rendelete
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek 
módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és g) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  1.  mellékletben 
meghatározott beruházásokkal összefüggő, azok megvalósításához és használatbavételéhez (forgalomba 
helyezéséhez, üzemeltetéséhez, működéséhez) közvetlenül szükséges, a  2.  mellékletben felsorolt közigazgatási 
hatósági ügyeket.
(2) A Kormány – a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyek közül – nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházással összefüggő ügyekké nyilvánítja az  1/a.  mellékletben 
meghatározott beruházásokkal összefüggő, azok megvalósításához és használatbavételéhez (forgalomba 
helyezéséhez, üzemeltetéséhez, működéséhez) közvetlenül szükséges, a  2.  mellékletben felsorolt közigazgatási 
hatósági ügyeket.
(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró
a) első fokú hatóságként – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára 
vonatkozó külön jogszabály szerint első fokú hatóságként jár el,
b) első fokú szakhatóságként – a  (6)  bekezdésben foglalt kivétellel – azt a  hatóságot jelöli ki, amely az  adott 
ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint első fokú szakhatóságként jár el.
(4) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró
a) másodfokú hatóságként azt a  hatóságot jelöli ki, amely az  adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint 
másodfokú hatóságként jár el,
b) másodfokú szakhatóságként azt a  hatóságot jelöli ki, amely az  adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály 
szerint másodfokú szakhatóságként jár el.
(5) A Kormány az 1. melléklet 3.14. pontja szerinti beruházás esetén a 2. melléklet 4a. pontja szerinti közigazgatási 
hatósági ügyben első fokon eljáró hatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot 
jelöli ki.
(6) Azokban az  esetekben, amikor a  2.  mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az  adott 
ügyben tűzvédelmi szakkérdésben szakhatóság közreműködését rendeli el, az  1.  melléklet 3.14.  pontja szerinti 
beruházás esetén a  Kormány első fokú eljárásban eljáró szakhatóságként a  Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.”

2. §  Az R1. 7. §-a a következő (12) és (13) bekezdéssel egészül ki:
„(12) E  rendeletnek az  egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló 
kormányrendeletek módosításáról szóló 355/2016. (XI. 18.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr5.) 
megállapított 1. §-át a Módr5. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.
(13) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr5. hatálybalépését megelőzően nála 
indult szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi 
az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.”
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2. A Magyar Állami Operaház korszerűsítését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 249/2016. (VIII. 22.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A Magyar Állami Operaház korszerűsítését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 249/2016. (VIII. 22.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R2.) a  következő 
1/A. §-sal egészül ki:
„1/A.  § (1) A  Kormány az  1.  melléklet 6.  pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben első fokon eljáró 
hatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.
(2) Azokban az  esetekben, amikor az  1.  mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az  adott 
ügyben tűzvédelmi szakkérdésben szakhatóság közreműködését rendeli el, a  Kormány első fokú eljárásban eljáró 
szakhatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.”

4. §  Az R2. a következő 6. §-sal egészül ki:
„6.  § (1) E  rendeletnek az  egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló 
kormányrendeletek módosításáról szóló 355/2016. (XI. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 
1/A. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, 
szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi 
a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.”

3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes 
vízgazdálkodási célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 285/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet 
módosítása

5. §  A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes vízgazdálkodási célú 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról szóló 285/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) a következő 6. §-sal egészül ki:
„6.  § E  rendeletnek az  egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
kormányrendeletek módosításáról szóló 355/2016. (XI. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 
1.  mellékletében foglalt táblázat 27. sorát a  Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is 
alkalmazni kell.”

6. §  Az R3. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. Záró rendelkezés

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 355/2016. (XI. 18.) Korm. rendelethez

Az R3. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 27. sorral egészül ki:

  (A  B  C  D

 1.  Beruházás azonosító 
száma

 Beruházás címe  Beruházás tartalma  Beruházással érintett 
települések)

„

27. KEHOP-1.4.1. Duna-menti 
árvízvédelmi 
beruházások 
Visegrádon

A beruházás keretében:
1. Visegrád városközponti területén 
mobilfalas védműszakasz kiépítése,
2. Apátkúti-patak medrében 
támfalas, illetve mobilfalas védmű 
kiépítése,
3. a meglévő árvízvédelmi töltés 
földművének fejlesztése  
(a 11. számú főút Esztergom felőli 
szakaszának 200 m-es hosszúságú 
bevédésével),
4. a 11. sz. főút Apátkúti-patakon 
átvezető hídjának felújítása,
5. mobilgát elemek tárolására 
szolgáló tárolóépület megépítése,
valósul meg. 

Visegrád

”

A Kormány 356/2016. (XI. 18.) Korm. rendelete
a Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének felújításával-fejlesztésével összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, 
tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d), e) és f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2.  § a)  pontja tekintetében a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 2. § b) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 5. és 
6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b), h) és k) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 9.  § b)  pontja és a  3.  melléklet tekintetében az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  Budapest 222631/2 helyrajzi 
számon nyilvántartott, természetben a  Budapest, Promontor utca 95. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő 

http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
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sporttelep fejlesztésére irányuló beruházással (a  továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az  1.  mellékletben 
meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek
a) a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek,
b) a Beruházást közvetlenül érintő útépítési, közmű csatlakozási és fejlesztési, valamint egyéb munkákra 

vonatkoznak.

2. §  A Beruházással összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,
b) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni.

3. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási 
hatósági ügyekben a  szakhatóság – a  hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes 
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése 
szerint használja fel.

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

 (3) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő – amennyiben jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

 (4) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – amennyiben 
jogszabály rövidebbet nem állapít meg, valamint az (5) bekezdés kivételével – tizenöt nap.

 (5) A  Beruházás megvalósításához szükséges környezetvédelmi engedélyezési eljárásokra vonatkozó ügyintézési 
határidő – amennyiben a jogszabály rövidebbet nem állapít meg – negyvenkét nap.

4. §  A Beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek esetében az  országos településrendezési 
és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet (a  továbbiakban: OTÉK) és a  hatályos 
településrendezési eszközöket azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy az  1.  § (1)  bekezdése szerinti telken 
a  Beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, 
az OTÉK alapján létesítésre kerülő gépjármű-várakozóhelyek 100%-ban a felszínen elhelyezhetők.

5. § (1) A Beruházással összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi 
hatástanulmány az adott beruházáshoz köthetően már rendelkezésre áll.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti dokumentumok egyike sem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti 
dokumentációt kell készíteni.

6. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

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

8. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

9. §  A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, 
tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és 
az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
a) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul, valamint
b) 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 178. szám 76881

1. melléklet a 356/2016. (XI. 18.) Korm. rendelethez

A Beruházás megvalósításához szükséges, kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási 
hatósági ügyek

  1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
  2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
  3. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések 

engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
  4. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
  5. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
  6. tűzvédelmi hatósági eljárások,
  7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
  8. hírközlési hatósági eljárások,
  9. környezetvédelmi hatósági eljárások,
10. természetvédelmi hatósági eljárások,
11. útügyi hatósági eljárások,
12. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
13. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
14. földmérési hatósági eljárások,
15. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
16. bányahatósági engedélyezési eljárások,
17. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
18. közegészségügyi hatósági eljárások,
19. területrendezési hatósági eljárások,
20. rendészeti hatósági eljárások,
21. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
22. erdővédelmi hatósági eljárások,
23. azok az  1–22.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a  Beruházás 

megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek,
24. az 1–23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

2. melléklet a 356/2016. (XI. 18.) Korm. rendelethez

 1.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 22. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 (A)  (B)

 (1.)  (A beruházás megnevezése)  (A beruházás azonosító adatai)
„

22. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra 
Fejlesztési Program keretében megvalósuló 
tanterem-fejlesztés

Biatorbágy közigazgatási területén fekvő,  
110 helyrajzi számú ingatlan

”



76882 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 178. szám 

 2.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 79. és 80. sorral egészül ki:

 (A)  (B)

 (1.)  (A beruházás megnevezése)  (A beruházás azonosító adatai)
„

79. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési 
Program keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés

Győr közigazgatási területén fekvő,  
4016 helyrajzi számú ingatlan

80. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési 
Program keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés

Budapest közigazgatási területén fekvő, 
179422/4 helyrajzi számú ingatlan

”

3. melléklet a 356/2016. (XI. 18.) Korm. rendelethez

Az R. 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 78. és 79. sorral egészül ki:

  (A)  (B)

 (1.)  (A beruházás megnevezése)  (Település)
„

78. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés

Győr

79. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés

Budapest XX. kerület

”

A Kormány 357/2016. (XI. 18.) Korm. rendelete
a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegységének létrehozására irányuló egyes beruházásokkal 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d), e) és f ) pontjában,
a 3. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 3. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
Erdély tájegységének, valamint az ifjúsági szállás létrehozására irányuló, 1. melléklet szerinti földrészleteken, illetve 
az  ezekből a  földrészletekből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken 
megvalósuló, továbbá az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházásokkal 
összefüggő, a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában a  beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a  közigazgatási 
hatósági ügyeket, amelyek az  (1)  bekezdés szerinti beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és 
üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
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3. §  Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházásokkal összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni,
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási 
hatósági ügyekben a  szakhatóság – a  hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes 
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 
Ket.) 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

 (2) A hatóságnak az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a Ket. 45. § (2) és (3) bekezdése szerinti 
esetben úgy kell egyeztetnie a  szakhatósággal, hogy az  egyeztetésre és a  felülvizsgált állásfoglalás kiadására 
legfeljebb 8 nap, környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi tárgyú szakhatósági közreműködés esetén 
legfeljebb 21 nap áll rendelkezésre.

5. §  Az 1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

6. §  A gyámhatóság az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóság megkeresésére vagy 
a  beruházó kérelmére az  ismeretlen helyen tartózkodó vagy ismert helyen tartózkodó, de visszatérésben gátolt 
olyan természetes személy részére, akinek az 1. § (1) bekezdésében megjelölt közigazgatási hatósági ügy jogát vagy 
jogos érdekét érintheti, ügygondnokot rendel ki. Ennek megfelelően a gyámhatóság ügygondnokot rendel ki annak 
a természetes személynek, akinek a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban lakcímeként szereplő valamennyi címre 
– címenként legfeljebb egy alkalommal – megküldött postai küldeményt a postai szolgáltató
a) „a címzett ismeretlen” vagy
b) „elköltözött”
megjelöléssel a feladónak visszakézbesítette.

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

8. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépéskor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 357/2016. (XI. 18.) Korm. rendelethez

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegységének létrehozására irányuló egyes beruházások 
azonosító adatai

Az 1.  § (1)  bekezdése szerinti beruházások megvalósításával érintett, az  ingatlan-nyilvántartás szerint Szentendre 
város közigazgatási területén elhelyezkedő, következő helyrajzi számú földrészletek:

A

1. Helyrajzi szám

2. 0290/18

3. 0290/19

4. 0290/20

5. 0290/22

6. 0290/24

7. 0290/25
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8. 0290/28

9. 0290/29

10. 0290/58

11. 0290/61

12. 0290/62

13. 0290/63

14. 0290/64

15. 0290/65

16. 0290/66

17. 0290/67

18. 0290/68

19. 0290/69

20. 0290/70

21. 0290/71

22. 0290/72

23. 0290/73

24. 0290/74

25. 0290/75

26. 0290/76

27. 0290/79

28. 0290/80

29. 0290/81

30. 0291/3

31. 0292/2

32. 0292/4

33. 0294/33

34. 0294/34

35. 0294/35

36. 0294/36

37. 6886/2

38. 6893

2. melléklet a 357/2016. (XI. 18.) Korm. rendelethez

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegységének létrehozására irányuló egyes beruházásokkal 
összefüggő kiemelt jelentőségű ügyek

 1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
 4. természetvédelmi hatósági eljárások,
 5. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,
 6. az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 

kormányrendelet szerinti építésügyi hatósági engedélyezési eljárások, villamosenergia-ipari építésügyi 
hatósági engedélyezési eljárások,

 7. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
 8. útügyi hatósági eljárások,
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 9. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
11. földmérési hatósági eljárások,
12. erdővédelmi hatósági eljárások,
13. termőföldvédelmi hatósági eljárások,
14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
15. hírközlési hatósági eljárások,
16. tűzvédelmi hatósági eljárások,
17. bányahatósági engedélyezési eljárások
18. élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárások,
19. közegészségügyi hatósági eljárások,
20. területrendezési hatósági eljárások,
21. az 1–20.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, melyek az  1.  § (1)  bekezdése szerinti 

beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához közvetlenül 
szükségesek,

22. az 1–21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1660/2016. (XI. 18.) Korm. határozata
a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv módosított 59. cikkének végrehajtása 
keretében teljesítendő, a szabályozott szakmákra vonatkozó nemzeti szabályozások felülvizsgálata 
eredményeképpen összeállított Nemzeti Cselekvési Tervről

A Kormány a  szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a  belső piaci információs rendszer keretében 
történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2013. november 20-i 2013/55/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2013/55/EU irányelv) által módosított a  szakmai képesítések elismeréséről 
szóló 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a  továbbiakban: 2005/36/EK irányelv) egyes 
rendelkezéseinek végrehajtása érdekében
 1. elfogadja a  – 2013/55/EU irányelv által módosított 2005/36/EK irányelv 59.  cikkében előírt adatszolgáltatási 

kötelezettség keretében összeállított – Nemzeti Cselekvési Terv angol és magyar nyelvű szövegét (a továbbiakban: 
Cselekvési Terv), valamint az  annak mellékleteit képező hazai szabályozott szakmák listáját, továbbá 
a 2013 decembere óta Magyarországon deregulált szabályozott szakmák listáját;

 2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Cselekvési Terv és mellékletei angol nyelvű szövegét haladéktalanul 
küldje meg az Európai Bizottság számára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  feladatkörükben érintett minisztereket, hogy működjenek közre a  Cselekvési Tervben meghatározott 
intézkedések végrehajtásában.

Felelős: feladatkörükben érintett miniszterek
Határidő: folyamatosan, a Cselekvési Tervben meghatározott határidőkkel összhangban

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1661/2016. (XI. 18.) Korm. határozata
az Egészségügyi Világszervezet főigazgatói posztjának betöltésére irányuló magyar pályázattal kapcsolatos 
költségek fedezetének biztosításáról és a pályázat népszerűsítéséhez kapcsolódó szakmai, technikai 
feladatok elvégzéséről

A Kormány
 1. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy biztosítsa az Egészségügyi Világszervezet főigazgatói posztjának 

betöltésére irányuló magyar pályázat (a  továbbiakban: pályázat) népszerűsítéséhez kapcsolódó feladatok 
elvégzéséhez szükséges forrásokat és a feladat elvégzésének szakmai, technikai feltételeit;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: folyamatos

 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a pályázat 
népszerűsítéséhez kapcsolódó feladatok elvégzéséhez szükséges források biztosítása érdekében 17 780 ezer 
forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi 
C.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 1. Külgazdasági 
és Külügyminisztérium központi igazgatása cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím javára az 1. melléklet szerint;
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Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a  2.  pont szerint átcsoportosított előirányzattal 
történő elszámolásról, illetve a  fel nem használt előirányzat Külgazdasági és Külügyminisztérium részére történő 
visszafizetéséről.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1661/2016. (XI. 18.) Korm. határozathoz

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név csop. név (+/-) következő

csop. szám szám név Kiemelt előirányzat évre 
szám neve áthúzódó

hatása
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
K1 Személyi juttatások -14 000

K2
-3 780

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
227942 5 Egyetemek, főiskolák

K1 Személyi juttatások 14 000

K2
3 780

ezer forintban
Államház- Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

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

azonosító szám neve áthúzódó
hatása

ezer forintban
Államház- Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

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

azonosító szám neve áthúzódó
hatása

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása -17 780

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
227942 5 Egyetemek, főiskolák 17 780

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 17 780 17 780
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

K I A D Á S O K 

1 példány
1 példány
2 példány

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

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

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
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A Kormány 1662/2016. (XI. 18.) Korm. határozata
a 2017. évben megrendezendő nemzetközi családügyi konferenciával kapcsolatos kormányzati 
támogatásról

A Kormány
 1. egyetért egy három részből – a 2. Budapesti Demográfiai Fórum, az „Egy közülünk” (One of Us) Életvédelmi Fórum, 

valamint a  megszervezése lehetőségének elnyerése esetén a  Családok XI. Világkongresszusa megnevezésű 
programokból – összetevődő nemzetközi családkonferenciának a  2017. évben Magyarországon történő 
megrendezésével;

 2. az 1. pont szerinti nemzetközi családkonferencia megvalósítása érdekében felhívja
a) az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  civil szervezetekkel konzorciumban nyújtson be pályázatot 

a Családok XI. Világkongresszusa 2017. évi megrendezésére,
b) az  emberi erőforrások miniszterét, valamint a  belügyminisztert, hogy gondoskodjanak a  nemzetközi 

családkonferencia megrendezéséhez kapcsolódó szervezési, rendezési, logisztikai, valamint a  rendezvény 
biztosításával összefüggő feladatok végrehajtásáról,
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 belügyminiszter
Határidő: folyamatos

c) a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy feladat- és hatáskörében eljárva segítse elő a  nemzetközi 
családkonferencia megrendezését, különös tekintettel annak diplomáciai előkészítésére,
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: folyamatos

d) a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  nemzetközi családkonferencia megrendezéséhez 
szükséges 400,0 millió forint összegű forrás rendelkezésre állásáról.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. január 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1663/2016. (XI. 18.) Korm. határozata
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó 
ügyleteihez történő 2016. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

A Kormány a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.  § (1)  bekezdése alapján, 
tekintettel az  adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.  
(XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra, a következő határozatot hozza:
A Kormány az ügyletekről az 1. mellékletben foglaltak szerint dönt, az engedélyezett ügyletek 2016. évben történő 
megkötéséhez az a)–c) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:
a) az önkormányzat az  1.  melléklet szerint engedélyezett ügyletértékek teljes összegétől lefelé eltérhet, ha 

ez nem okozza ezen értékek valamelyikének növekedését egyik évben sem;
b) az önkormányzat egy adott év végéig legfeljebb akkora összegű adósságot keletkeztethet az ügyletből, mint 

amekkora az 1. melléklet szerint az ügyletből az adott év végéig keletkező kumulált adósságösszeg;
c) fejlesztési célú ügylet esetében az ügyletet csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1663/2016. (XI. 18.) Korm. határozathoz

2016. 2017. 2018. 2019-től összesen

1.
DOMBÓVÁR VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Kölcsön 6 57 620 491 57 620 491 0 0 0

1.1. 1
7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú 
létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése 10 000 000 10 000 000 Igen

1.2. 2 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása 7 818 500 7 818 500 Igen

1.3. 3 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása 2 375 000 2 375 000 Igen

1.4. 4
7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez 
szükséges infrastrukturális beruházások 1 425 000 1 425 000 Igen

1.5. 5 1.3. Csapadékvíz-elvezetést szolgáló beruházások 17 201 264 17 201 264 Igen

1.6. 6 1.3. Csapadékvíz-elvezetést szolgáló beruházások 1 045 000 1 045 000 Igen

1.7. 7 7.3. Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 2 375 000 2 375 000 Igen

1.8. 8
7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez 
szükséges infrastrukturális beruházások 1 550 000 1 550 000 Igen

1.9. 9
3.3. Szociális nappali ellátást biztosító intézmény létrehozását, fejlesztését, felújítását 
szolgáló beruházások, valamint , a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése 2 375 000 2 375 000 Igen

1.10. 10
4.2. Nem köznevelési intézményhez kapcsolódó sportlétesítmények létrehozása, fejlesztése, 
fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése 6 461 900 6 461 900 Igen

1.11. 11
4.2. Nem köznevelési intézményhez kapcsolódó sportlétesítmények létrehozása, fejlesztése, 
fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése 3 568 827 3 568 827 Igen

1.12. 12
3.4. Szociális, gyermekjóléti feladatok ellátáshoz szükséges gépjármű beszerzés, felújítás, 
csere 1 425 000 1 425 000 Igen

2.
FERTŐSZÉPLAK KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 1 HUF fejlesztés Kölcsön 6 16 000 000 1

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez 
szükséges infrastrukturális beruházások 16 000 000 16 000 000 Igen 16 000 000 0 0 0

3. KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 1 HUF fejlesztés Hitel 13 90 000 000 1 7.4. Igazgatási, hatósági feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések 90 000 000 90 000 000 Igen 0 90 000 000 0 0

4.
NAGYKÓNYI KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Kölcsön 9 15 523 000 1

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez 
szükséges infrastrukturális beruházások 15 523 000 15 523 000 Igen 15 523 000 0 0 0

5.
SÁTORALJAÚJHELY VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 11 143 866 000 1 7.11. Ipari park létesítéssel, bővítéssel összefüggő fejlesztés 143 866 000 143 866 000 Igen 143 866 000 0 0 0

6.
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF működés

Kezesség-, illetve 
garanciavállalás 2 600 000 000 0 0 0 0 Igen 0 600 000 000 0 0

7.
SZÉCSÉNY VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 11 160 000 000 160 000 000 0 0 0

7.1. 1 7.9. Települési turisztikai fejlesztés 31 400 000 31 400 000 Igen

7.2. 2 7.9. Települési turisztikai fejlesztés 20 000 000 20 000 000 Igen

7.3. 3 4.5. Egyéb kulturális és sportcélú beruházások 33 000 000 33 000 000 Igen

7.4. 4 7.6. Egyéb rendezési tervekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások 28 042 819 28 042 819 Igen

7.5. 5 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása 34 857 181 34 857 181 Igen

7.6. 6 4.1. Kulturális célú beruházások 12 700 000 12 700 000 Igen

8.
SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 21 771 050 000 771 050 000 0 0 0

8.1. 1
7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez 
szükséges infrastrukturális beruházások 95 000 000 95 000 000 Igen

8.2. 2 1.2. Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási beruházások 70 000 000 70 000 000 Igen

8.3. 3 1.2. Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási beruházások 350 000 000 350 000 000 Igen

8.4. 4 1.3. Csapadékvíz-elvezetést szolgáló beruházások 126 050 000 126 050 000 Igen

8.5. 5
4.2. Nem köznevelési intézményhez kapcsolódó sportlétesítmények létrehozása, fejlesztése, 
fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése 130 000 000 130 000 000 Igen

9.
TISZAVASVÁRI VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Kölcsön 11 40 000 000 1

3.2. Időskorúak átmeneti és tartós, hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátását, a 
gyermekek és családok átmeneti gondozását, hajléktalanok átmeneti intézménye 
létrehozását, fejlesztését, felújítását szolgáló beruházások, valamint a fűtés- és világítási 
rendszer korszerűsítése 40 000 000 40 000 000 Igen 40 000 000 0 0 0

10.
TÖRÖKBÁLINT VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 10 1 000 000 000 1

7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú 
létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése 1 000 000 000 1 000 000 000 Igen 0 400 000 000 600 000 000 0

11.
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF

adósságmegújítás 
szerződésódosításs
al Hitel 5 330 000 000 0 0 0 0 Igen 0 0 0 0

12. ÚJIREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Kölcsön 8 4 700 000 1
7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez 
szükséges infrastrukturális beruházások 4 700 000 4 700 000 Igen 4 700 000 0 0 0

13.
VÉGEGYHÁZA KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF működés

Kezesség-, illetve 
garanciavállalás 2 3 900 000 0 0 0 0 Igen 0 0 0 0
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A Kormány 1664/2016. (XI. 18.) Korm. határozata
a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok 
adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2016. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

A Kormány a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/E.  §-a alapján, tekintettel az  adósságot 
keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra 
a következő határozatot hozza:

A Kormány az ügyletekről az 1. mellékletben foglaltak szerint dönt, az engedélyezett ügyletek 2016. évben történő 
megkötéséhez az a)–c) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:
a) a gazdasági társaság az 1. melléklet szerint engedélyezett ügyletértékek teljes összegétől lefelé eltérhet, ha 

ez nem okozza ezen értékek valamelyikének növekedését egyik évben sem;
b) a gazdasági társaság egy adott év végéig legfeljebb akkora összegű adósságot keletkeztethet az ügyletből, 

mint amekkora az 1. melléklet szerint az ügyletből az adott év végéig keletkező kumulált adósságösszeg;
c) fejlesztési célú hitel esetében a hitelt csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1664/2016. (XI. 18.) Korm. határozathoz
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Fejlesztés célja

Ügylet keletkeztetésének ütemezése (az ügylet 

devizanemében) keletkeztetett adósság nagysága szerint

2016 2017 2018
2019-től 

összesen

1.

SOPRON MEGYEI 

JOGÚ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA

SOPRON HOLDING 

Vagyonkezelő 

Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság

1 HUF működés hitel 2 600 000 000 – 600 000 000 Igen – 600 000 000 – –

2.

SOPRON MEGYEI 

JOGÚ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA

SOPRON HOLDING 

Vagyonkezelő 

Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság

1 HUF  

Halasztott 

fizetés, 

részletfizetés

10 840 000 000 – 840 000 000 Igen 840 000 000 – – –
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A Kormány 1665/2016. (XI. 18.) Korm. határozata
az Esterházy család hercegi ágának tulajdonából elszármazott műtárgyak megvásárlásához szükséges 
források biztosításáról

A Kormány a  fertődi Esterházy-kastélyegyüttes (a  továbbiakban: Kastélyegyüttes) hiteles berendezése, az  Esterházy család 
fraknói hercegi ágához és a Kastélyegyütteshez kötődő műkincsek, használati és berendezési tárgyak eredeti helyszínen történő 
bemutatása érdekében felhívja
 1. a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  Kastélyegyüttesből elszármazott vagy az  Esterházy család 

fraknói hercegi ágához kötődő vagy vélelmezhetően egykor hozzájuk tartozott műkincsek megvásárlásához, 
valamint a  műkincsek elhelyezéséhez elengedhetetlen biztonsági feltételek megteremtéséhez szükséges  
500,0 millió forint forrás biztosításáról a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 9. Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont cím javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 2. a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 1. pont szerinti forrásfelhasználásról készítsen jelentést a Kormány 
számára.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2017. október 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1666/2016. (XI. 18.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Costa Rica-i Köztársaság Kormánya közötti oktatási és tudományos 
együttműködési egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország Kormánya és a  Costa Rica-i Köztársaság Kormánya közötti oktatási és tudományos 

együttműködési egyezmény (a továbbiakban: Szerződés) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza az emberi erőforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt a Szerződés bemutatott szövegének 

– a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Szerződés szövege végleges megállapításához szükséges 

meghatalmazási okiratot adja ki;
 4. elfogadja a  Szerződés kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a  Szerződés szövegének 

végleges megállapítását követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1667/2016. (XI. 18.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a tiszai hajózásról szóló egyezmény 
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1.  egyetért Magyarország Kormánya és a  Szerb Köztársaság Kormánya között a  tiszai hajózásról szóló egyezmény 

(a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegével;
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 2.  felhatalmazza a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt az Egyezmény bemutatott szövegének 
– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;

 3.  felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  Egyezmény szövege végleges megállapításához szükséges 
meghatalmazási okiratot adja ki;

 4.  felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Egyezmény kihirdetéséről szóló törvény tervezetét az Egyezmény 
szövegének végleges megállapítását követően haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 117/2016. (XI. 18.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 223. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, 
az emberi erőforrások miniszterének előterjesztésére megállapítom, hogy

Hegyi Lászlónak,

az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes államtitkárának e  megbízatása más vezetői munkakörbe történt 
áthelyezésére tekintettel

– 2016. október 15-ei hatállyal –

megszűnt.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A miniszterelnök 118/2016. (XI. 18.) ME határozata
állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37.  § (4a)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva  
– az oktatásért felelős miniszter előterjesztése alapján –

az Óbudai Egyetemen Szigeti Ádámot

– a 2016. november 1-jétől 2019. október 31-éig terjedő időtartamra –

a kancellári teendők ellátásával megbízom.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 119/2016. (XI. 18.) ME határozata
a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjának megbízásáról

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 71.  § (4)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, 
az oktatásért felelős miniszter előterjesztésére

Keresztes Gábort, a Doktoranduszok Országos Szövetségének elnökét

a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagsági teendőinek ellátásával

– a 2016. november 1-jétől 2018. október 31-éig terjedő időtartamra –

megbízom.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A miniszterelnök 120/2016. (XI. 18.) ME határozata
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 8. § (2) bekezdésében foglalt 
jogkörömben eljárva,

Monszpart Zsolt Györgyöt

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyettesévé

– 2016. november 15-ei hatállyal, 5 éves időtartamra –

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



76896 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 178. szám 

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
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A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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	A Kormány 357/2016. (XI. 18.) Korm. rendelete
	a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegységének létrehozására irányuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

	A Kormány 1660/2016. (XI. 18.) Korm. határozata
	a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv módosított 59. cikkének végrehajtása keretében teljesítendő, a szabályozott szakmákra vonatkozó nemzeti szabályozások felülvizsgálata eredményeképpen összeállított Nemzeti Cselekvési Tervről

	A Kormány 1661/2016. (XI. 18.) Korm. határozata
	az Egészségügyi Világszervezet főigazgatói posztjának betöltésére irányuló magyar pályázattal kapcsolatos költségek fedezetének biztosításáról és a pályázat népszerűsítéséhez kapcsolódó szakmai, technikai feladatok elvégzéséről

	A Kormány 1662/2016. (XI. 18.) Korm. határozata
	a 2017. évben megrendezendő nemzetközi családügyi konferenciával kapcsolatos kormányzati támogatásról

	A Kormány 1663/2016. (XI. 18.) Korm. határozata
	az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2016. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

	A Kormány 1664/2016. (XI. 18.) Korm. határozata
	a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2016. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

	A Kormány 1665/2016. (XI. 18.) Korm. határozata
	az Esterházy család hercegi ágának tulajdonából elszármazott műtárgyak megvásárlásához szükséges források biztosításáról

	A Kormány 1666/2016. (XI. 18.) Korm. határozata
	a Magyarország Kormánya és a Costa Rica-i Köztársaság Kormánya közötti oktatási és tudományos együttműködési egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

	A Kormány 1667/2016. (XI. 18.) Korm. határozata
	a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a tiszai hajózásról szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

	A miniszterelnök 117/2016. (XI. 18.) ME határozata
	helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

	A miniszterelnök 118/2016. (XI. 18.) ME határozata
	állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról

	A miniszterelnök 119/2016. (XI. 18.) ME határozata
	a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjának megbízásáról

	A miniszterelnök 120/2016. (XI. 18.) ME határozata
	a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről
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