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II. Törvények

2017. évi LX. törvény
a választottbíráskodásról*

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A törvény hatálya

1. § (1) E törvényt kell alkalmazni a választottbíráskodás során, ha az eljáró állandó választottbíróság székhelye vagy az eseti 
választottbíráskodás helye Magyarországon van.

 (2) Ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, a 9–10. §-t, a 28. §-t, a 40. §-t és az 53–54. §-t alkalmazni kell 
Magyarországon a  nemzetközi választottbíráskodásra abban az  esetben is, ha az  eljáró állandó választottbíróság 
székhelye vagy az eseti választottbíráskodás helye Magyarországon kívül van.

 (3) Nincs helye választottbírósági eljárásnak fogyasztói szerződésből eredő jogvita esetén, valamint a  polgári 
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a  továbbiakban: Pp.) Hetedik Részében szabályozott különleges 
eljárásokban elintézendő ügyekben.

2. A szabályozás jellege

2. §  E törvény rendelkezéseitől a  magyarországi állandó választottbíróság szabályzata, a  választottbírósági tanács, 
továbbá az, aki a választottbírósági eljárásban fél, csak akkor térhet el, ha azt e törvény lehetővé teszi.

3. Értelmező rendelkezések

3. § (1) E törvény alkalmazásában:
1. választottbíráskodás: kereskedelmi jogviszonyokban felmerült jogvitáknak állami bírósági peres eljárás 

helyett a  felek által választott eljárásban történő eldöntése, akár eseti, akár állandó választottbírósági 
intézmény folytatja le az eljárást;

2. a választottbíráskodás nemzetközi, ha
a) a  választottbírósági szerződést kötő felek üzletvitelének helye a  szerződés megkötésének 

időpontjában különböző államokban van;
b) a következő helyek egyike azon az államon kívül van, amelyben a felek üzletvitelének helye van:

ba) a választottbíráskodásnak a választottbírósági szerződésben vagy aszerint meghatározott 
helye;

bb) az a hely, ahol a felek jogviszonyából eredő kereskedelmi kötelezettségek lényeges részét 
teljesíteni kell, vagy amelyhez a jogvita tárgya a legszorosabban kapcsolódik; vagy

c) a felek kifejezetten megállapodtak abban, hogy a választottbírósági szerződés tárgya több, mint egy 
országhoz kapcsolódik;

3. a 2. pont alkalmazásában:
a) ha a fél üzletvitelének több helye van, az üzletvitel helye az, amely a legszorosabb viszonyban van 

a választottbírósági szerződéssel;
b) ha a félnek nincs üzletviteli helye, az alatt a szokásos tartózkodási helyét kell érteni;

4. a  2–3.  pont alkalmazásában a  fél üzletviteli hellyel rendelkezik azon államban, amelynek területén 
kereskedelmi tevékenység folytatására jogosult;

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. május 30-i ülésnapján fogadta el.
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5. választottbírósági tanács: mind az  egyedül eljáró választottbíró, mind pedig a  több választottbíróból álló 
tanács;

6. bíróság: valamely állam igazságszolgáltatást gyakorló testülete vagy szervezete;
7. a  kereskedelmi kifejezés alatt minden kereskedelmi vagy gazdasági, szerződéses vagy szerződésen kívüli 

jogviszonyt érteni kell.
 (2) Ahol e törvény

a) valamely rendelkezése – kivéve a  41.  § rendelkezéseit – lehetővé teszi, hogy a  felek valamely kérdésről 
rendelkezzenek, az  magában foglalja a  feleknek azt a  jogát, hogy arra harmadik személyt vagy valamely 
szervezetet jogosítsanak fel;

b) arra a  tényre utal, hogy a  felek megállapodtak vagy megállapodhatnak, vagy e  törvény bármilyen módon 
a  felek megállapodására utal, az  ilyen megállapodás magában foglalja az  e  megállapodásban hivatkozott 
választottbíráskodási szabályzatot is;

c) keresetet említ – kivéve a 38. § a) pontját és a 45. § (2) bekezdés a) pontját –, az vonatkozik a viszontkeresetre 
is, ahol pedig védekezést említ, az a viszontkeresettel szembeni védekezésre is vonatkozik.

 (3) E  törvény rendelkezéseit a  jogok jóhiszemű gyakorlásának követelményével összhangban, valamint az  Egyesült 
Nemzetek Szervezete Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottsága (a továbbiakban: UNCITRAL) 2006-ban módosított 
nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodásról szóló mintatörvényének az  UNCITRAL által kiadott azon 
magyarázataira figyelemmel kell értelmezni, amelyeknek magyar nyelvű fordítását a  Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság (a továbbiakban: Kereskedelmi Választottbíróság) honlapján 
közzétettek.

4. Kézbesítés

4. § (1) Ha a felek eltérően nem állapodtak meg, bármely írásbeli közlést átvettnek kell tekinteni,
a) ha azt a címzettnek személyesen átadták, vagy
b) ha azt a  címzett üzletvitelének helyén, lakóhelyén, szokásos tartózkodási helyén vagy postai címén 

kézbesítették.
 (2) Ha az írásbeli közlés (1) bekezdés szerinti átvétele észszerű utánjárás ellenére sem állapítható meg, azt a felek eltérő 

megállapodásának hiányában akkor is átvettnek kell tekinteni, ha ajánlott levélben vagy bármilyen, a  kézbesítés 
megkísérlését bizonyító módon a  címzett utolsó ismert üzletviteli helyére, lakóhelyére, szokásos tartózkodási 
helyére vagy postai címére elküldték. Az írásbeli közlést belföldi címzett esetében az elküldéstől számított nyolcadik 
napon, külföldi címzett esetében a tizenötödik napon kell átvettnek tekinteni.

 (3) E szakasz rendelkezései a bírósági eljárásbeli kézbesítésre nem alkalmazandók.

5. Lemondás a kifogás jogáról

5. §  Azt a  felet, akinek tudomása van arról, hogy e  törvény bármely, a  felek eltérő megállapodását megengedő 
rendelkezésének vagy a  választottbírósági szerződés bármely előírásának nem tettek eleget, és az  eljárásban 
továbbra is részt vesz, anélkül, hogy ezen mulasztás miatti kifogását haladéktalanul, vagy ha arra határidőt szabtak, 
e határidőn belül bejelentené, úgy kell tekinteni, mint aki a kifogás jogáról lemondott.

6. A bíróságok feladatai a választottbíráskodás segítésében és felülvizsgálatában

6. §  Az e törvény által szabályozott ügyekben bíróság akkor járhat el, ha azt e törvény lehetővé teszi.

7. § (1) Az  53–54.  § szerinti ügyekben a  magyar végrehajtási szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
bíróságok járnak el.

 (2) A  12.  § (3) és (4)  bekezdése, a  14.  § (4)  bekezdése, a  15.  § (1)  bekezdése, a  17.  § (3)  bekezdése, valamint a  47.  § 
(2)  bekezdése szerinti bírósági ügyekben a  választottbíráskodás helye szerint, állandó választottbíróság eljárása 
esetén az annak székhelye szerint illetékes törvényszék jár el.

 (3) A bíróság a 9. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 47. § (2) bekezdése szerinti ügyekben peres eljárásban, minden más 
ügyben nemperes eljárásban jár el azzal, hogy a 17. § (3) bekezdése szerinti ügyben a felek szóbeli meghallgatása 
után határoz.
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 (4) A  bíróság eljárására egyebekben a  Pp. rendelkezései az  irányadók azzal, hogy a  bíróság határozata ellen 
jogorvoslatnak nincs helye, kivéve, hogy a 9. § (1) és (2) bekezdése szerinti eljárás megszüntetés ellen fellebbezés; 
a  17.  § (3)  bekezdése szerinti eljárásban hozott végzés, valamint a  választottbírósági ítélet érvénytelenítése iránti 
perben hozott határozat ellen felülvizsgálati kérelem előterjeszthető.

 (5) A  választottbírósági ítélet érvénytelenítése iránti perben a  választottbírósági ítélet végrehajthatóságát 
a  per befejezéséig a  törvényszék, a  felülvizsgálati eljárás befejezéséig pedig a  Kúria bármelyik fél kérelmére 
felfüggesztheti, ha
a) annak fel nem függesztése valószínűsíthetően nem kiküszöbölhető hátrányt eredményez, és ez  a  hátrány 

meghaladja azt a hátrányt, amelyet a felfüggesztés esetén az azzal érintett fél feltételezhetően elszenved; és
b) fennáll az észszerű lehetősége annak, hogy a felfüggesztést kérő fél keresete érdemben sikerre fog vezetni. 

Ennek a lehetőségnek a mérlegelése a bíróságot bármely későbbi mérlegelése során nem köti.
 (6) A törvényszék és a Kúria a választottbírósági ügyben hozott határozatát az eljárt állandó választottbíróságnak, eseti 

választottbíráskodás esetén az  eljárt választottbírónak vagy választottbíráknak a  feleknek történő kézbesítéssel 
egyidejűleg megküldi.

 (7) A  bíróság az  e  §-ban hivatkozott eljárásokban – a  választottbírósági ítélet érvénytelenítése iránt indított per 
kivételével – soron kívül jár el.

II. FEJEZET
A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI SZERZŐDÉS

7. A választottbírósági szerződés fogalma és formája

8. § (1) A  választottbírósági szerződés a  felek megállapodása, amelyben meghatározott – akár szerződéses, akár 
szerződésen kívüli – jogviszonyukból keletkező, köztük már felmerült vagy a  jövőben felmerülő minden vagy 
valamely konkrétan meghatározott vitát választottbíráskodásnak vetnek alá. A  választottbírósági szerződés lehet 
más szerződés része (a továbbiakban: választottbírósági kikötés) vagy önálló szerződés.

 (2) A választottbírósági szerződést írásba kell foglalni.
 (3) Írásban megkötött választottbírósági szerződésnek kell tekinteni azt a  megállapodást is, amely elektronikus 

aláírás nélküli elektronikus közlés útján jött létre, ha az  elektronikus közlésben foglalt adat a  másik fél számára 
hozzáférhető, és alkalmas későbbi hivatkozásra. Elektronikus közlésnek minősül a  felek bármely közleménye, 
amelyet adatátvitellel közvetítenek. Az  adatátvitelt az  információ elektronikus, mágneses, optikai vagy hasonló 
módon – így különösen elektronikus adatcsere, elektronikus levél (e-mail), távirat, telex vagy fax útján – való 
előállítása, elküldése, átvétele vagy tárolása jelenti.

 (4) A  választottbírósági szerződést írásban megkötöttnek kell tekinteni akkor is, ha a  választottbíróság elé utalásra 
irányuló nyilatkozatában vagy kereseti kérelme előadásában a  fél állítja a  választottbírósági szerződés létét, és 
a másik fél azt nem vitatja.

 (5) Írásban megkötött választottbírósági szerződésnek minősül az  írásban megkötött szerződésben választottbírósági 
kikötést tartalmazó dokumentumra való hivatkozás, feltéve, hogy az abban foglalt kikötés a szerződés részét alkotja.

8. A választottbírósági szerződés tárgyát képező követelés érvényesítése bíróság előtt

9. § (1) Az  a  bíróság, amely előtt a  választottbírósági szerződés tárgyát képező ügyben pert indítottak, az  eljárást 
–  a  választottbírósági ítélet érvénytelenítése iránt indított per kivételével – e  kereseti kérelem tárgyában 
megszünteti, ha azt az alperes legkésőbb a keresetlevélre benyújtott írásbeli ellenkérelmében kérte, kivéve, ha úgy 
ítéli meg, hogy a választottbírósági szerződés nem jött létre, érvénytelen, hatálytalan vagy betarthatatlan.

 (2) Amennyiben a  választottbírósági szerződés tárgyát képező követelés érvényesítése iránt fizetési meghagyásos 
eljárás indult, az  ellentmondás folytán perré alakult eljárást meg kell szüntetni, ha azt az  alperes legkésőbb 
a  keresetet tartalmazó iratra benyújtott írásbeli ellenkérelmében kérte, kivéve, ha a  bíróság úgy ítéli meg, hogy 
a választottbírósági szerződés nem jött létre, érvénytelen, hatálytalan vagy betarthatatlan.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdésben meghatározott eljárás megindítása nem akadálya a  választottbírósági eljárás 
megindításának, folytatásának, illetve a  választottbírósági határozat meghozatalának addig sem, amíg az  eljárás 
a közjegyző, illetve a bíróság előtt folyamatban van.
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9. A választottbírósági szerződés összeegyeztethetősége a bíróság, valamint a közjegyző 
intézkedéseivel

10. §  A félnek a  választottbírósági eljárás megindítása előtti fizetési meghagyás kibocsátása iránti, vagy 
a  választottbírósági eljárás előtt vagy alatt magyar bírósághoz benyújtott, előzetes bizonyítás (Pp. XXIV. Fejezet), 
ideiglenes intézkedés (Pp. VIII. Fejezet), biztosítási intézkedés [a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 
(a továbbiakban: Vht.) X. Fejezet], okirat végrehajtási záradékkal ellátása [Vht. 23/B. § (1) bekezdés a) pont és 23/C. §] 
vagy biztosíték adása [a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a  továbbiakban: Ptk.) 6:523.  §] iránti 
kérelme, illetve bármely külföldi bírósághoz benyújtott hasonló intézkedés iránti kérelme és a bíróság e kérelemnek 
helyt adó intézkedése nem összeegyeztethetetlen a választottbírósági szerződéssel.

III. FEJEZET
A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI TANÁCS ÖSSZETÉTELE

10. A választottbírák száma

11. § (1) A  felek a  választottbírák számában szabadon állapodhatnak meg, a  választottbírák száma azonban csak páratlan 
lehet.

 (2) Ha a felek a választottbírák számában nem állapodtak meg, a választottbírák száma három.

11. A választottbírák kijelölése

12. § (1) Ha a  felek eltérően nem állapodtak meg, állampolgárságára vagy annak hiányára tekintettel senki nem zárható ki 
abból, hogy választottbíróként eljárjon.

 (2) A  felek a  választottbíró vagy a  választottbírák kijelölési eljárásának szabályaiban szabadon állapodhatnak meg  
a (4)–(8) bekezdés korlátai között.

 (3) Ilyen megállapodás hiányában,
a) három választottbíróból álló választottbírósági tanács esetében mindegyik fél egy-egy választottbírót jelöl, 

és az így kijelölt két választottbíró jelöli ki az elnöklő bírót. Ha az egyik fél a másik fél felhívásának átvételétől 
számított harminc napon belül elmulasztja saját választottbírójának kijelölését, vagy ha a két választottbíró 
a  kijelölésüktől számított harminc napon belül nem egyezik meg az  elnöklő bíró személyében, a  hiányzó 
választottbírót – bármelyik fél kérelmére – a  7.  § (2)  bekezdésében meghatározott bíróság; a  Kereskedelmi 
Választottbíróság hatáskörébe tartozó ügyben pedig a választottbíróság honlapján közzétett választottbíró-
ajánlási listáról a választottbíróság elnöksége jelöli ki,

b) egyedül eljáró választottbíró esetében, ha a  felek a  választottbíró személyében nem tudnak megállapodni, 
bármelyikük kérésére őt a  7.  § (2)  bekezdésében meghatározott bíróság; a  Kereskedelmi Választottbíróság 
hatáskörébe tartozó ügyben pedig a  választottbíróság honlapján közzétett választottbíró-ajánlási listáról 
a választottbíróság elnöksége jelöli ki,

c) háromnál több választottbíróból álló választottbírósági tanács esetében az  a)  pont rendelkezéseit kell 
megfelelően alkalmazni azzal, hogy a  felek egyenlő arányban jelölnek választottbírákat, és a  hiányzó 
választottbíró kijelöléséről a megválasztott bírák szótöbbséggel döntenek.

 (4) Ha a felek megállapodása szerinti kijelölési eljárás során
a) valamely fél a választottbíró jelölést elmulasztja, vagy egyébként a megállapodástól eltérően jár el,
b) a felek vagy a választottbírák nem tudnak az ilyen eljárás szerint megkívánt megállapodásra jutni, vagy
c) egy harmadik fél harminc napon belül nem teljesíti az  ezen eljárás szerint a  kijelölés érdekében rábízott 

feladatok bármelyikét,
bármely fél a 7. § (2) bekezdésében meghatározott bírósághoz fordulhat, kivéve, ha a kijelölési eljárásra vonatkozó 
megállapodás vagy a  választottbírósági szerződésben meghatározott állandó választottbíróság szabályzata ilyen 
esetre a kijelölés más módját írja elő.

 (5) A  hiányzó választottbíró kijelölése során figyelemmel kell lenni a  felek megállapodásában a  választottbírótól 
megkívánt szakképzettségre vagy más jellemzőre, valamint minden olyan szempontra, amely előreláthatóan 
biztosítja független és pártatlan választottbíró kijelölését. Nemzetközi választottbíráskodás esetén az  egyesbíró, 
illetve az  elnöklő bíró kijelölése során a  felektől eltérő állampolgárságú bírót kell jelölni. Ha a  Kereskedelmi 
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Választottbíróság hatáskörébe tartozó ügyben a  választottbíró-ajánlási listán nem szerepel a  felek 
megállapodásában meghatározott szakképzettséggel vagy más jellemzővel rendelkező személy, egyesbírónak, 
illetve elnöklő bírónak a  választottbíró-ajánlási listán nem szereplő személy is kijelölhető. Ha a  Kereskedelmi 
Választottbíróság hatáskörébe tartozó nemzetközi ügyben a  választottbíró-ajánlási listán nem szerepel a  felektől 
eltérő állampolgárságú személy, egyesbírónak, illetve elnöklő bírónak a választottbíró-ajánlási listán nem szereplő 
személy is kijelölhető.

 (6) Az  e  § szerint eljáró bíróságnak, más személynek vagy szervezetnek a  (3) és (4)  bekezdés alapján hozott döntése 
ellen jogorvoslatnak nincs helye.

 (7) Nem lehet választottbíró,
a) aki a huszonnegyedik életévét nem töltötte be,
b) akit jogerős bírói ítélet a közügyektől eltiltott,
c) akit a  bíróság jogerősen szabadságvesztésre ítélt, amíg a  büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem 

mentesül,
d) aki cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt áll,
e) aki egyetemi jogi végzettséghez kötött foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, vagy
f ) akivel szemben a bíróság jogerősen próbára bocsátást alkalmazott, a próbaidő ideje alatt.

 (8) Aki a felek választottbíróság elé utalt vagy azzal összefüggő jogvitájában korábban közvetítőként, a felek egyikének 
képviselőjeként vagy szakértőként részt vett, a választottbírósági eljárásban nem lehet választottbíró.

 (9) A  választottbíró a  kijelölést a  felekhez intézett írásbeli nyilatkozatban fogadja el. A  választottbíró kijelölését 
tartalmazó okirat választottbíró általi aláírása elfogadásnak minősül.

12. Kizárási okok

13. § (1) Akit választottbírónak történő kijelölésével kapcsolatban megkeresnek, köteles feltárni azokat a  körülményeket, 
amelyek jogos kétségeket ébreszthetnek pártatlansága vagy függetlensége tekintetében. A  választottbíró 
a  kijelölésétől kezdődően az  eljárás során végig köteles haladéktalanul feltárni a  felek előtt minden ilyen 
körülményt.

 (2) A  választottbíró ellen csak abban az  esetben lehet kizárás iránti indítványt előterjeszteni, ha olyan körülmények 
állnak fenn, amelyek jogos kétségeket ébresztenek pártatlansága vagy függetlensége tekintetében, vagy ha nem 
rendelkezik a felek megállapodása szerint szükséges szakképzettséggel vagy más jellemzővel. A fél az általa kijelölt 
vagy azon választottbíró ellen, akinek a kijelölésében részt vett, csak olyan okból élhet kifogással, amely a kijelölést 
követően vált előtte ismertté.

13. A kizárási eljárás

14. § (1) A  felek – a  (4)  bekezdésben foglalt korlátok között – a  választottbíró kizárása iránti eljárás rendjében szabadon 
állapodhatnak meg.

 (2) Ilyen megállapodás hiányában annak a  félnek, aki a  választottbíró ellen kizárás iránti indítvánnyal kíván élni, 
az  indítvány indokolását is tartalmazó írásbeli nyilatkozatát attól a  naptól számított tizenöt napon belül kell 
a  választottbírósági tanácsnak megküldenie, amikor a  választottbírósági tanács összetételéről tudomást szerzett, 
vagy amikor az indítványt megalapozó körülmény előtte ismertté vált.

 (3) Ha az  érintett választottbíró nem mond le megbízatásáról, vagy a  másik fél nem ért egyet a  kizárás iránti 
indítvánnyal, a kérelemről a választottbírósági tanács dönt.

 (4) Ha az  (1)–(3)  bekezdés szerinti eljárásban a  kizárás iránti indítvány nem vezetett eredményre, az  indítványozó 
fél az  elutasító határozat átvételétől számított harminc napon belül kérheti a  7.  § (2)  bekezdésében megjelölt 
bíróságot, a  Kereskedelmi Választottbíróság hatáskörébe tartozó ügyben a  választottbíróság elnökségét, hogy 
döntsön a  kizárás iránti indítványról. Ha a  Kereskedelmi Választottbíróság elnöksége a  kizárás iránti indítványt 
elutasítja, az  indítványozó fél az  elutasító határozat átvételétől számított harminc napon belül kérheti a  7.  § 
(2) bekezdésében megjelölt bíróságot, hogy döntsön a kizárás iránti indítványról.

 (5) A bíróság (4) bekezdés szerinti eljárásban hozott végzése ellen jogorvoslatnak nincs helye. A végzés kézbesítéséig 
a választottbírósági tanács – a kizárás iránti indítvánnyal érintett választottbírót is beleértve – folytathatja az eljárást 
és határozatot hozhat.
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14. A választottbírói megbízatás megszűnésének egyéb esetei

15. § (1) Ha a  választottbíró bármely okból képtelenné válik a  feladatának ellátására vagy más okból indokolatlanul 
késlelteti az  eljárást, és tisztségéről nem mond le, a  felek megállapodhatnak a  megbízatása megszüntetésében. 
Ennek hiányában a  megszüntetési okra hivatkozással bármely fél kérheti a  7.  § (2)  bekezdése szerinti bíróságtól, 
a Kereskedelmi Választottbíróság hatáskörébe tartozó ügyben a választottbíróság elnökségétől, hogy állapítsa meg 
a választottbíró megbízatásának megszűnését. Ha a Kereskedelmi Választottbíróság elnöksége a kérelmet elutasítja, 
az indítványozó fél az elutasító határozat átvételétől számított harminc napon belül kérheti a 7. § (2) bekezdésében 
megjelölt bíróságot, hogy állapítsa meg a választottbíró megbízatásának megszűnését.

 (2) A bíróság (1) bekezdés szerinti eljárásban hozott végzése ellen jogorvoslatnak nincs helye.
 (3) Ha az (1) bekezdés vagy a 14. § (2) és (3) bekezdése szerint a választottbíró megbízatása megszűnik, az nem jelenti 

az (1) bekezdésben vagy a 13. §-ban foglalt bármely ok fennállásának elismerését.

15. Új választottbíró kijelölése

16. §  Ha a  választottbíró megbízatása bármely okból megszűnik, helyette új választottbírót kell kijelölni ugyanazon 
rendelkezések alkalmazásával, mint amelyek szerint a megszűnt megbízatású választottbírót kijelölték.

IV. FEJEZET
A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI TANÁCS DÖNTÉSE SAJÁT HATÁSKÖRÉRŐL

17. § (1) A  választottbírósági tanács saját hatásköréről – beleértve bármely, a  választottbírósági szerződés létrejöttét vagy 
érvényességét illető kifogást – maga dönthet. Ebből a  szempontból a  szerződés részét képező választottbírósági 
kikötést úgy kell tekinteni, mint a  szerződés egyéb kikötéseitől független megállapodást. A  választottbírósági 
tanácsnak az  a  döntése, amely szerint egy szerződés nem jött létre vagy érvénytelen, nem vonja maga után 
a választottbírósági kikötés érvénytelenségét.

 (2) A választottbírósági tanács hatáskörével kapcsolatos kifogást legkésőbb a védekezés előterjesztésével egy időben 
kell megtenni. Az, hogy választottbírót jelölt, vagy annak jelölésében részt vett, nem zárja ki, hogy a fél ilyen kifogást 
tegyen. A választottbírósági tanács hatáskörének túllépésére alapított kifogást a hatáskör feltételezett túllépésekor 
haladéktalanul elő kell terjeszteni. A  választottbírósági tanács befogadhat kifogást később is, ha a  kifogás 
késedelmét igazoltnak tekinti.

 (3) A  választottbírósági tanács a  (2)  bekezdésben hivatkozott kifogásokról dönthet akár előzetes kérdésként, akár 
az ítéletében. Ha a választottbírósági tanács előzetes kérdésként állapította meg a hatáskörét, bármelyik fél a döntés 
átvételétől számított harminc napon belül kérheti, hogy a  7.  § (2)  bekezdésében megjelölt bíróság végzéssel 
döntsön a  kifogásról, azzal, hogy a  végzés kézbesítéséig a  választottbírósági tanács folytathatja az  eljárást és 
határozatot hozhat.

V. FEJEZET
IDEIGLENES INTÉZKEDÉS ÉS ELŐZETES INTÉZKEDÉS

16. Ideiglenes intézkedés

18. § (1) Ha a felek eltérően nem állapodtak meg, a választottbírósági tanács bármelyik fél kérelmére végzésben ideiglenes 
intézkedést hozhat.

 (2) Az ideiglenes intézkedéssel a vitát lezáró ítéletet megelőzően a választottbírósági tanács utasítja a felet, hogy
a) a vita lezárásáig tartson fenn vagy állítson helyre valamely állapotot;
b) tegyen meg intézkedéseket annak megelőzése érdekében, vagy tartózkodjon olyan intézkedésektől, 

amelyek valószínűsíthetően azzal az eredménnyel járnának, hogy kár, közvetlenül fenyegető kárveszély vagy 
a választottbírósági eljárás kimenetelének befolyásolása következne be;

c) intézkedjen, hogy a  választottbírósági ítélet kielégítési alapjául szolgáló eszközök rendelkezésre álljanak, 
vagy nyújtson azok értékének megfelelő fedezetet; vagy

d) őrizze meg azt a bizonyítékot, amelynek a vita eldöntése során jelentősége lehet.
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19. §  A 18. § (2) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti esetben az ideiglenes intézkedést kérő félnek valószínűsítenie kell,
a) hogy az  intézkedés hiányában a  választottbíróság által megítélt kártérítéssel nem kiküszöbölhető hátrány 

következik be, ami meghaladja azt a  hátrányt, amelyet az  intézkedés meghozatala esetén az  intézkedéssel 
érintett fél feltételezhetően elszenved, valamint

b) hogy a  kérelmező fél követelése érdemben sikerre fog vezetni. Ennek a  lehetőségnek a  mérlegelése 
a választottbírósági tanácsot bármely későbbi mérlegelése során nem köti.

17. Előzetes intézkedés

20. § (1) Ha a  felek eltérően nem állapodtak meg, a  fél az  ideiglenes intézkedés iránti kérelemmel együtt indítványozhatja, 
hogy a másik felet előzetes intézkedéssel kötelezzék annak érdekében, hogy a kért ideiglenes intézkedés célja ne 
lehetetlenüljön el.

 (2) A  választottbírósági tanács előzetes intézkedést akkor hozhat, ha úgy ítéli meg, hogy az  ideiglenes intézkedés 
iránti kérelemnek a  kérelmezett féllel való közlése azzal a  kockázattal jár, hogy az  ideiglenes intézkedés célja 
ellehetetlenül.

21. § (1) A  választottbírósági tanácsnak minden felet értesítenie kell az  előzetes intézkedés iránti indítvány elbírálásáról, 
és ezzel egyidejűleg tájékoztatást kell adnia a  felek és a  választottbírósági tanács közötti bármely erre vonatkozó 
szóbeli kommunikáció tartalmáról is.

 (2) Az előzetes intézkedés iránti indítvány elbírálását követően a választottbírósági tanács lehetőséget kell adjon annak 
a félnek, akivel szemben az előzetes intézkedés rendelkezést tartalmaz, hogy álláspontját a lehető legrövidebb időn 
belül előadhassa.

 (3) Az előzetes intézkedés elleni kifogásról a választottbírósági tanácsnak azonnal döntenie kell.
 (4) Az előzetes intézkedés a meghozatalától számított húsz nap elteltével hatályát veszti.
 (5) A  választottbírósági tanács ideiglenes intézkedésbe foglalhatja és abban módosíthatja az  előzetes intézkedését, 

miután az ellenfél arról értesült és álláspontját előterjeszthette.
 (6) Az előzetes intézkedés a felekre kötelező, de bírósági végrehajtásnak nem lehet tárgya.

18. Az ideiglenes intézkedésre és az előzetes intézkedésre vonatkozó közös szabályok

22. §  A választottbírósági tanács bármelyik fél kérelmére, illetve kivételes esetben kérelem hiányában, és a felek előzetes 
értesítése nélkül is módosíthatja, felfüggesztheti, valamint hatályon kívül helyezheti az  általa hozott ideiglenes 
intézkedést, illetve előzetes intézkedést.

23. § (1) A  választottbírósági tanács előírhatja, hogy az  ideiglenes intézkedést kérő fél az  ideiglenes intézkedéssel 
kapcsolatban nyújtson megfelelő biztosítékot.

 (2) A választottbírósági tanács köteles előírni, hogy az előzetes intézkedést kérő fél a döntéssel kapcsolatban nyújtson 
megfelelő biztosítékot, kivéve, ha a választottbírósági tanács azt szükségtelennek ítéli.

24. § (1) A  választottbírósági tanács előírhatja, hogy bármely fél azonnal tárja föl a  kért vagy meghozott ideiglenes 
intézkedés alapjául szolgáló körülményekben bekövetkezett minden érdemi változást.

 (2) Az előzetes intézkedést kérő fél köteles feltárni a választottbírósági tanács számára minden olyan körülményt, amely 
az előzetes intézkedés meghozatala vagy fenntartása során a választottbírósági tanács mérlegelése szempontjából 
feltehetően releváns, és ez a kötelezettség fennmarad addig, ameddig a fél, akivel szemben az előzetes intézkedés 
iránti kérelem irányul, álláspontját előterjeszthette. Ezt követően az (1) bekezdés rendelkezése alkalmazandó.

25. §  Az ideiglenes vagy előzetes intézkedést kérő fél felel az  intézkedéssel felmerült költségért és az okozott kárért, ha 
a választottbírósági tanács később azt állapítja meg, hogy az adott körülmények között az intézkedést nem kellett 
volna meghozni. Ezekről a  költségekről és károkról a  választottbírósági tanács az  eljárás bármely szakaszában 
dönthet.
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19. Az ideiglenes intézkedés végrehajtása

26. § (1) A választottbírósági tanács ideiglenes intézkedését a bírósági végrehajtás szabályai szerint kell végrehajtani, kivéve 
a 27. § szerinti megtagadás eseteit.

 (2) Az  ideiglenes intézkedés végrehajtását kérő fél, illetve az a  fél, akinek az a  javára szól, köteles nyomban értesíteni 
a bíróságot az ideiglenes intézkedés hatályon kívül helyezéséről, felfüggesztéséről vagy módosításáról.

20. A végrehajtás megtagadásának okai

27. §  Az ideiglenes intézkedés végrehajtása csak akkor tagadható meg, ha
a) a bíróság meggyőződik annak a félnek a kérelmére, akivel szemben azt érvényesítik, hogy:

aa) fennáll a 47. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott okok valamelyike; vagy
ab) a  választottbírósági tanácsnak az  ideiglenes intézkedésre tekintettel biztosíték adására kötelező 

döntésének nem tettek eleget; vagy
ac) az ideiglenes intézkedést a választottbírósági tanács megszüntette vagy felfüggesztette; vagy

b) a bíróság úgy ítéli meg, hogy
ba) az ideiglenes intézkedés összeférhetetlen a bíróság hatáskörével; vagy
bb) az  ideiglenes intézkedés vonatkozásában fennáll a 47. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott 

okok valamelyike.

VI. FEJEZET
A BÍRÓSÁG ELJÁRÁSA

28. §  A választottbírósági eljárással összefüggésben, függetlenül annak helyétől, a magyar bíróság a bírósági eljárásrend 
szerinti hatáskörrel rendelkezik előzetes bizonyítás (Pp. XXIV. Fejezet), ideiglenes intézkedés (Pp. VIII. Fejezet) és 
biztosítási intézkedés (Vht. X. Fejezet) elrendelésére, valamint okirat végrehajtási záradékkal ellátására [Vht. 23/B.§ 
(1) bekezdés a) pont és 23/C. §], illetve a peres eljárás szabályai szerint külön perben biztosíték adási (Ptk. 6:523. §) 
kötelezésre. Ennek során a  hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság a  választottbíráskodás sajátosságaira 
figyelemmel jár el.

VII. FEJEZET
A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA

21. A felek egyenlő elbánásban részesítése és az eljárási szabályok meghatározása

29. §  A feleket a választottbírósági eljárás során egyenlő elbánásban kell részesíteni, és mindegyik félnek meg kell adni 
a lehetőséget arra, hogy az ügyét előadhassa.

30. § (1) A  felek a  választottbírósági tanács által követendő eljárás szabályaiban – e  törvény keretei között – szabadon 
állapodhatnak meg.

 (2) Ilyen megállapodás hiányában a  választottbírósági tanács az  eljárási szabályokat – e  törvény keretei között  – 
a  belátása szerint határozza meg. A  választottbírósági tanács hatásköre magában foglalja a  bizonyítékok 
befogadhatóságának, relevanciájának és súlyának meghatározását.

22. A választottbíráskodás helye és az eljárás megindítása

31. § (1) A  felek a  választottbíráskodás helyében szabadon állapodhatnak meg. Ilyen megállapodás hiányában 
a  választottbíráskodás helyét a  választottbírósági tanács az  eset körülményeit figyelembe véve határozza meg, 
ideértve különösen azt, hogy az a feleknek megfelelő legyen.

 (2) Az  (1)  bekezdésben foglalt rendelkezéstől függetlenül a  választottbírósági tanács – ha a  felek eltérően nem 
állapodnak meg – a bírák közötti megbeszélés, a  felek, a tanúk vagy a szakértők meghallgatása, valamint tárgyak, 
okiratok megszemlélése céljából más helyen is összeülhet.
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32. §  Ha a  felek eltérően nem állapodtak meg, a  jogvita vonatkozásában a  választottbírósági eljárás azon a  napon 
kezdődik, amelyen a vita választottbíróság elé utalására irányuló nyilatkozatot az alperes átvette.

23. Az eljárás nyelve

33. § (1) A  választottbírósági eljárás során használandó nyelvben vagy nyelvekben a  felek szabadon állapodhatnak meg. 
Ilyen megállapodás hiányában a választottbírósági tanács határozza meg az eljárás során használandó nyelvet vagy 
nyelveket.

 (2) Az eljárás nyelvére vonatkozó megállapodás, illetve az eljárás nyelvének meghatározása, a felek eltérő rendelkezése 
hiányában alkalmazandó a  felek beadványára, a  tárgyalásra, valamint a  választottbírósági tanács döntésére és 
minden más közlésére.

 (3) A  választottbírósági tanács elrendelheti, hogy az  okirati bizonyítékoknak a  felek megállapodása szerinti, illetve 
a választottbírósági tanács által meghatározott nyelvű fordítását is csatolják.

24. A kereseti kérelem és a védekezés

34. § (1) A  felperes a  felek által megállapodott vagy a  választottbírósági tanács által meghatározott határidőn belül 
köteles előadni a  kereseti kérelmét, az  azt alátámasztó tényeket és a  vitatott kérdéseket, az  alperes pedig köteles 
az ezekre vonatkozó védekezését előterjeszteni, kivéve, ha a felek a perbeli nyilatkozatok tartalmát illetően eltérően 
állapodtak meg. A felek nyilatkozataikkal együtt előterjeszthetik bizonyítékaikat is.

 (2) Ha a  felek eltérően nem állapodtak meg, a  választottbírósági eljárás során bármelyik fél módosíthatja vagy 
kiegészítheti keresetét, illetve védekezését, kivéve, ha a választottbírósági tanács az ezzel okozott késedelem miatt 
annak előterjesztését nem engedi meg.

25. A választottbírósági szerződésben nem részes személy részvétele az eljárásban

35. §  Ha a  felek eltérően nem állapodtak meg, a  választottbírósági szerződésben nem részes személy akkor vehet 
részt félként az  eljárásban, ha az  általa vagy vele szemben előterjesztett igény a  választottbírósági szerződés 
tárgyát képező jogvitával csak egységesen dönthető el, és ha e  személy a  választottbíróság hatáskörének írásbeli 
nyilatkozatban aláveti magát.

26. A tárgyalás és az írásbeli eljárás

36. § (1) A  felek ellenkező megállapodása hiányában – a  (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel – a  választottbírósági 
tanács dönti el, hogy az  álláspontok és a  bizonyítékok előadása céljából tart-e tárgyalást, vagy az  eljárást anélkül 
folytatja le.

 (2) A felek bármelyikének kérésére az eljárás megfelelő szakaszában a választottbírósági tanács tárgyalást tart akkor is, 
ha egyébként a felek abban állapodtak meg, hogy a jogvitát tárgyalás tartása nélkül kell elbírálni.

 (3) A  feleket előzetesen, kellő időben értesíteni kell a  tárgyalásról és a  választottbírósági tanács olyan eljárási 
cselekményéről, amelynek célja szemle lefolytatása.

 (4) Az  egyik fél által a  választottbírósági tanácshoz beterjesztett beadványt, iratot vagy más információt közölni kell 
a másik féllel, továbbá közölni kell a felekkel minden olyan bizonyítékot, amelyet a választottbírósági tanács döntése 
meghozatalánál figyelembe vehet.

 (5) A  választottbírósági tanács a  tanúkkal és szakértőkkel szemben pénzbírságot vagy más kényszerítő eszközt nem 
alkalmazhat.

 (6) A választottbírósági tanács az eljárásáról jegyzőkönyvet készít, és annak egy példányát megküldi a feleknek.
 (7) A választottbírósági tanács eljárása – a felek ellenkező megállapodása hiányában – nem nyilvános.

27. Beavatkozás az eljárásba

37. § (1) Bármelyik fél kérelmére a  választottbírósági tanács tájékoztatja azt, akinek jogi érdeke fűződik ahhoz, hogy 
a választottbírósági eljárás miként dőljön el, hogy az eljárásba az azonos érdekű fél nyertességének előmozdítása 
érdekében beavatkozhat.

 (2) A választottbírósági tanács beavatkozás engedélyezése tárgyában hozott döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye.
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 (3) A  beavatkozó bizonyítékot nyújthat be, valamint részt vehet a  tárgyaláson és az  olyan eljárási cselekményen, 
amelynek célja szemle lefolytatása.

28. A fél mulasztása

38. §  A felek eltérő megállapodása hiányában, ha megfelelő indok nélkül
a) a felperes a keresetét a 34. § (1) bekezdésében foglaltak szerint nem terjeszti elő, a választottbírósági tanács 

az eljárást megszünteti;
b) az alperes a válaszát a 34. § (1) bekezdésében foglaltak szerint nem terjeszti elő, a választottbírósági tanács 

az eljárást folytatja anélkül, hogy a mulasztást önmagában a felperes állításai elismerésének tekintené;
c) a  választottbírósági tárgyaláson bármelyik fél nem jelenik meg vagy nem terjeszti elő a  bizonyítékait, 

a választottbírósági tanács folytathatja az eljárást, és a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján határozatot 
hozhat.

29. Szakértő

39. § (1) Ha a felek eltérően nem állapodtak meg, a választottbírósági tanács
a) kirendelhet egy vagy több szakértőt, hogy adjon szakvéleményt a  választottbírósági tanács által 

meghatározott olyan kérdésben, amelynek megítéléséhez szükséges különleges szakértelemmel 
a választottbírósági tanács nem rendelkezik;

b) bármelyik félnek előírhatja, hogy adjon felvilágosítást a  szakértőnek, illetve szemrevételezés céljából 
mutasson be vagy tegyen hozzáférhetővé valamely tárgyat.

 (2) Ha a  felek eltérően nem állapodtak meg, a  szakértő, ha az  egyik fél kéri vagy azt a  választottbírósági tanács 
szükségesnek tartja, írásbeli vagy szóbeli szakvéleményének előterjesztését követően köteles részt venni 
a tárgyaláson, ahol a felek kérdéseket intézhetnek hozzá, valamint a vitás kérdések bizonyítására maguk is szakértőt 
állíthatnak.

 (3) Aki a felek választottbíróság elé utalt vagy azzal összefüggő jogvitájában korábban közvetítőként, a felek egyikének 
képviselőjeként vagy szakértőként részt vett, a választottbírósági eljárásban nem lehet szakértő.

30. A bíróság által nyújtott jogsegély a bizonyításban

40. §  A választottbírósági tanács vagy annak jóváhagyásával valamely fél bizonyítás lefolytatása érdekében megkeresheti 
a  bíróságot. Ennek során a  bíróság az  előzetes bizonyításra vonatkozó szabályok (Pp. XXIV. Fejezet) szerint jár el, 
kivéve, hogy a  Pp. 334.  § szabályai nem alkalmazhatóak, és a  bizonyítás elrendelése tárgyában a  feleket nem kell 
meghallgatnia.

31. Az alkalmazandó anyagi jog

41. § (1) A  választottbírósági tanácsnak a  jogvitát a  felek által a  vitás kérdések érdemi eldöntésére választott jog 
rendelkezéseivel összhangban kell eldöntenie. Ha a  felek eltérően nem állapodtak meg, valamely állam jogának 
vagy jogrendszerének kikötése közvetlenül az  adott állam anyagi jogát jelenti, ide nem értve annak nemzetközi 
magánjogi szabályait.

 (2) A  felek általi jogválasztás hiányában az  alkalmazandó anyagi jogot a  választottbírósági tanács az  általa 
alkalmazandónak tartott nemzetközi magánjogi szabályok alapján állapítja meg.

 (3) A választottbírósági tanács méltányosság alapján csak akkor dönthet, ha a felek erre kifejezetten felhatalmazták.
 (4) A  választottbírósági tanács minden esetben a  szerződés kikötéseivel összhangban kell meghozza a  döntését, és 

figyelembe kell vennie az ügyletre alkalmazandó kereskedelmi szokásokat.

32. Döntéshozatal tanácsban

42. § (1) A  felek eltérő megállapodásának hiányában a  választottbírósági tanács szótöbbséggel hozza meg határozatát, 
többségi álláspont hiányában a választottbírósági tanács elnöke dönt.

 (2) Eljárási kérdésekben az  elnöklő választottbíró is dönthet, ha a  felek vagy a  választottbírósági tanács tagjai erre 
felhatalmazták.
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33. Egyezség

43. § (1) Ha az eljárás során a felek a jogvitában egyezséget kötnek, a választottbírósági tanács az eljárást megszünteti.
 (2) Ha a felek kérik, a választottbírósági tanács az egyezséget a megállapodásban foglalt feltételekkel ítéletbe foglalja, 

feltéve hogy az egyezség megfelel a jogszabályoknak.
 (3) Az egyezség feltételeit magában foglaló ítélet hatálya azonos az ügy érdemében hozott ítélet hatályával.

34. A választottbírósági ítélet formája és tartalma

44. § (1) A választottbírósági ítéletet és az eljárást megszüntető végzést írásba kell foglalni, és azt a választottbírósági tanács 
tagjai aláírják. Több választottbíró eljárása esetén elegendő a tagok többségének aláírása, feltéve, hogy az elmaradt 
aláírás hiányának okát feltüntetik az ítéleten.

 (2) A választottbírósági ítéletben rögzíteni kell a döntés alapjául szolgáló indokokat, kivéve, ha az ítélet a 43. § szerinti 
egyezség feltételeit tartalmazza.

 (3) Ha valamelyik fél kéri, az ítéletben rendelkezni kell az eljárás költségének összegéről és viseléséről.
 (4) A  választottbírósági ítéletben és az  eljárást megszüntető végzésben fel kell tüntetni annak keltét és 

a választottbíráskodásnak a 31. § (1) bekezdése szerinti helyét. Az ítéletet és az eljárást megszüntető végzést úgy kell 
tekinteni, mint amelyet a feltüntetett helyen hoztak.

 (5) A  választottbírósági ítélet és az  eljárást megszüntető végzés meghozatalát követően, a  választottbírák által 
az (1) bekezdés szerint aláírt egy-egy példányt meg kell küldeni a feleknek.

35. Az eljárás megszűnése

45. § (1) A választottbírósági eljárás a választottbírósági tanács ítéletével vagy az eljárást a (2) bekezdés szerint megszüntető 
végzésével fejeződik be.

 (2) A választottbírósági tanács végzéssel szünteti meg az eljárást, ha
a) a felperes a keresetét nem terjeszti elő a 34. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint;
b) a  felperes keresetétől eláll, kivéve, ha az  alperes ez  ellen kifogással él és a  választottbírósági tanács a  vita 

végleges lezárásához fűződő jogos érdekét elismeri;
c) a felek az eljárás megszüntetésében megállapodnak; vagy
d) a választottbírósági tanács úgy ítéli meg, hogy az eljárás folytatására bármely más okból nincs szükség vagy 

az lehetetlen.
 (3) A  választottbírósági tanács megbízatása a  választottbírósági eljárás megszűnésével megszűnik, de 

a választottbírósági tanács a 46. §-ban, a 47. § (4) bekezdésében, valamint a 50–52. §-ban meghatározott esetben 
eljár.

36. A választottbírósági ítélet kijavítása, értelmezése és kiegészítése

46. § (1) Ha a  felek eltérő határidőt nem állapítottak meg, a  választottbírósági ítélet átvételétől számított harminc napon 
belül a fél a másik fél egyidejű értesítése mellett kérheti a választottbírósági tanácsot, hogy az ítéletben előforduló 
elírást vagy számítási hibát javítson ki.

 (2) Ha a  felek eltérően nem állapodtak meg, a  fél a  másik fél egyidejű értesítése mellett a  választottbírósági ítélet 
átvételétől számított harminc napon belül kérheti a választottbírósági tanácsot, hogy az ítélet meghatározott része 
tekintetében adjon értelmezést.

 (3) Ha a választottbírósági tanács az (1)–(2) bekezdésben írt kérelmet indokoltnak tartja, az annak átvételétől számított 
harminc napon belül a  kijavítást elvégzi, illetve az  értelmezést megadja. Az  értelmezés a  választottbírósági ítélet 
indokolásának a részévé válik.

 (4) A  választottbírósági tanács az  (1)  bekezdésben meghatározott hibát a  választottbírósági ítélet meghozatalától 
számított harminc napon belül kérelem hiányában maga is kijavíthatja.

 (5) Ha a  felek eltérően nem állapodtak meg, a  fél a  másik fél egyidejű értesítése mellett kérheti a  választottbírósági 
tanácstól a választottbírósági ítélet kiegészítését az annak átvételétől számított harminc napon belül olyan kérelem 
vonatkozásában, amelyet az eljárás során előterjesztettek, de a választottbírósági ítélet arról nem rendelkezett. Ha 
a választottbírósági tanács a kérelmet indokoltnak tartja, hatvan napon belül – szükség esetén tárgyalás alapján – 
kiegészítő választottbírósági ítéletet hoz.
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 (6) A  választottbírósági tanács szükség esetén legfeljebb további harminc nappal meghosszabbíthatja a  kijavításra, 
értelmezésre és a kiegészítő választottbírósági ítélet meghozatalára az e §-ban meghatározott határidőt.

 (7) A 44. § rendelkezéseit a választottbírósági ítélet kijavítására, értelmezésére és kiegészítésére is alkalmazni kell.

VIII. FEJEZET
A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ÍTÉLET ÉRVÉNYTELENÍTÉSE

47. § (1) A  választottbírósági ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye. A  választottbírósági ítélet rendes bírói úton csak 
a választottbírósági ítélet érvénytelenítése iránt indított perben vizsgálható felül.

 (2) A  választottbírósági ítélet a  másik fél ellen előterjesztett kereset alapján a  7.  § (2)  bekezdésében meghatározott 
bíróság által és csak abban az esetben érvényteleníthető, ha
a) az érvénytelenítés iránt indított per felperese bizonyítja, hogy

aa) a  választottbírósági szerződést kötő felek egyikének nem volt jogképessége vagy 
cselekvőképessége; vagy a  választottbírósági szerződés annak a  jognak a  szabályai szerint, 
amelynek alávetették, ilyen alávetés hiányában pedig a magyar jog szerint nem érvényes; vagy

ab) a fél a választottbíró kijelöléséről, illetve a választottbírósági tanács eljárásáról nem volt szabályosan 
értesítve, vagy egyébként nem volt képes az ügyét előterjeszteni; vagy

ac) a  választottbírósági ítélet a  választottbíráskodásnak való alávetésben figyelembe nem vett, vagy 
azon kívül eső vitára terjed ki, illetve az ilyen alávetés terjedelmén túli döntést tartalmaz, azzal, hogy 
amennyiben az  alá- és alá nem vetett ügyek egymástól elválaszthatók, a  választottbírósági ítélet 
érvénytelenítése csak az alávetésen kívüli részben hozott döntés tekintetében kérhető; vagy

ad) a  választottbírósági tanács összetétele vagy a  választottbírósági eljárás nem felelt meg a  felek 
megállapodásának – kivéve, ha a  megállapodás ellentétes e  törvény kötelezően alkalmazandó 
szabályával –, vagy ilyen megállapodás hiányában nem felelt meg e törvény rendelkezéseinek; vagy

b) a bíróság úgy ítéli meg, hogy
ba) a vita tárgya a magyar jog szerint választottbírósági útra nem tartozhat, vagy
bb) a választottbírósági ítélet a magyar közrendbe ütközik.

 (3) Az  érvénytelenítés iránti kereset a  választottbírósági ítéletnek, ha pedig a  46.  § szerinti kérelmet terjesztettek elő, 
a választottbírósági tanács e kérelem alapján hozott döntésének átvételét követő hatvan napon belül terjeszthető 
elő. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

 (4) A  bíróság a  választottbírósági ítélet érvénytelenítése iránt indított perben bármelyik fél indokolt kérelmére a  per 
tárgyalását legfeljebb kilencven napra felfüggesztheti annak érdekében, hogy a  választottbírósági tanácsnak 
a 46. § korlátain belül lehetősége legyen a választottbírósági eljárást újranyitni vagy más olyan eljárási cselekményt 
megtenni, amellyel a  választottbírósági tanács álláspontja szerint az  érvénytelenségi ok kiküszöbölhető. Ebben 
az  esetben az  ítélettel megszűnt választottbírósági eljárás a  bíróság által meghatározott célból és időtartamban 
folytatódik. Az  újranyitott választottbírósági eljárásban hozott ítélet érvénytelenítése az  annak átvételét követő 
hatvan napon belül keresetváltoztatással vagy viszontkeresettel kérhető.

 (5) A  választottbírósági ítélet érvénytelenítése esetén a  választottbírósági eljárás a  választottbírák 12.  § szerinti 
kijelölésével folytatódhat.

IX. FEJEZET
ELJÁRÁSÚJÍTÁS

48. §  E fejezet eltérő rendelkezése hiányában az  eljárásújítás során az  alapeljárásra vonatkozó szabályokat kell 
megfelelően alkalmazni.

49. §  A felek eltérő megállapodásának hiányában a  választottbírósági ítélet átvételét követő egy éven belül 
eljárásújításnak van helye, ha a  fél olyan tényre vagy bizonyítékra hivatkozik, amelyet az alapeljárásban önhibáján 
kívül nem érvényesített, feltéve, hogy az  – elbírálása esetén – a  félre kedvezőbb határozatot eredményezhetett 
volna.
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50. § (1) Az eljárásújítási kérelem megengedhetősége tárgyában a támadott ítéletet hozó választottbírósági tanács végzéssel 
határoz. A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

 (2) A  választottbírósági tanács valamely tagjának akadályoztatása esetén, helyette a  12.  § szerinti eljárásban kijelölt 
választottbíró jár el.

 (3) A választottbírósági tanács a megengedhetőség tárgyában való döntés előtt a feleket meghallgathatja.
 (4) Az eljárásújítási kérelmet el kell utasítani, ha

a) azt az ítélet átvételétől számított egy év elteltével nyújtották be,
b) a  kérelmet benyújtó fél által felhozottak a  valóságuk bizonyítása esetén sem alkalmasak arra, hogy a  félre 

nézve kedvezőbb határozatot hozzanak, vagy
c) a fél a kérelmében felhozott tényt vagy bizonyítékot az alapeljárásban saját hibájából nem érvényesítette.

51. §  Ha a választottbírósági tanács az eljárásújítás megengedéséről döntött és a kérelem sikere valószínűnek mutatkozik, 
a választottbírósági tanács az ítélet végrehajtását felfüggesztheti.

52. §  Az eljárásújítás megengedése esetén az  eljárást a  kérelem korlátai között kell lefolytatni, és annak eredményéhez 
képest a választottbírósági tanács a megtámadott ítéletet hatályában fenntartja, vagy annak egészben vagy részben 
történő hatályon kívül helyezése mellett új határozatot hoz.

X. FEJEZET
A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ÍTÉLET VÉGREHAJTÁSA

53. § (1) A  választottbírósági ítélet hatálya ugyanaz, mint a  jogerős bírósági ítéleté; annak végrehajtására a  bírósági 
végrehajtásról szóló jogszabályok irányadók.

 (2) Az a fél, aki a választottbírósági ítéletre hivatkozik vagy annak végrehajtása iránt kérelmet terjeszt elő, a kérelemhez 
csatolja annak eredeti példányát vagy hitelesített másolatát.

54. §  A bíróság megtagadja a választottbírósági ítélet végrehajtását, ha úgy ítéli meg, hogy
a) a vita tárgya a magyar jog szerint választottbírósági útra nem tartozhat, vagy
b) a választottbírósági ítélet a magyar közrendbe ütközik.

XI. FEJEZET
EGYÉB SZABÁLYOK

37. A választottbírósági szerződés tárgyát képező követelés érvényesítése a felszámolás kezdő 
időpontja után

55. §  Amennyiben a választottbírósági szerződésben részes fél ellen a magyar jog szerint felszámolási eljárás indult, vele 
szemben a  felszámolás kezdő időpontja után a  felszámolás körébe tartozó vagyonnal kapcsolatos pénzkövetelést 
csak a  felszámolási eljárás keretében, a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló törvény szerint lehet 
érvényesíteni. Ez  a  rendelkezés nem zárja ki a  nem pénz megfizetése iránti követelések e  törvény szerinti 
érvényesítését.

38. Jogutódlás a választottbírósági szerződésben

56. §  A felek eltérő megállapodása hiányában szerződésbeli jogutódlás és engedményezés esetén a jogelőd által kötött 
választottbírósági szerződés hatálya kiterjed a jogutódra.

39. A választottbírósági tanács és a felek közötti viszonyok

57. § (1) A választottbírói tisztségről lemondás, valamint a választottbírói megbízatás felek általi megszüntetésére vonatkozó 
megállapodás akkor hatályosul, ha arról az  eljáró választottbírósági tanács mindegyik tagja, továbbá lemondás 
esetén valamennyi fél értesült.
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 (2) A  választottbírósági ítélet érvénytelenítése esetén az  érvénytelenített ítélettel megszűnt választottbírósági 
eljárás választottbírói díjmentes, az  érvénytelenített ítéletet hozó választottbírósági tanácsot díj nem illeti meg. 
Az érvénytelenítést követően folytatódó eljárásban a felek adminisztrációs költség fizetésére nem kötelezhetők.

 (3) Az  állandó választottbíróság szabályzata, vagy eseti választottbíráskodás esetén a  választottbírósági tanács és 
a  felek megállapodása kizárhatja vagy korlátozhatja az  állandó választottbíróság, a  választottbírósági tanács és 
a választottbírák felelősségét, kivéve a szándékos vagy súlyos gondatlanságból eredő károkozásért való felelősséget.

40. Közvetítői eljárás

58. §  Állandó választottbíróság a  választottbírósági közvetítői eljárásra a  jelen törvénnyel és az  UNCITRAL 2002-es 
nemzetközi kereskedelmi békéltetésről szóló mintatörvényével összhangban álló szabályzatot alkothat.

XII. FEJEZET
ÁLLANDÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG

41. Magyarországi állandó választottbíráskodás

59. § (1) Magyarországon állandó választottbíróságként a  Kereskedelmi Választottbíróság, illetve az  eljárási szabályzata 
szerint megalakított választottbírósági tanács jár el.

 (2) A  sportról szóló törvény rendelkezései szerint, az  ott meghatározott ügyekben a  Sport Állandó Választottbíróság, 
a  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény, valamint a  termőföld 
tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló 
jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései szerint, az  ott meghatározott 
ügyekben az  agrárkamara által működtetett választottbíróság, illetve az  eljárási szabályzatuk szerint megalakított 
választottbírósági tanács jár el.

42. Kereskedelmi Választottbíróság

60. § (1) A Kereskedelmi Választottbíróság Magyarország területén ellátja az állandó választottbíróság e  törvényben, illetve 
az e törvénnyel összhangban az ügyrendjében és az eljárási szabályzatban meghatározott feladatait.

 (2) A Kereskedelmi Választottbíróság szervei:
a) a héttagú elnökség, és
b) a Kereskedelmi Választottbíróság ügyvitelét ellátó titkárság.

43. Elnökség

61. § (1) Az elnökség a Kereskedelmi Választottbíróság általános döntéshozó szerve.
 (2) Az  elnökségbe az  elnököt és két tagot a  Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, egy-egy tagot pedig a  Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, a Budapesti Értéktőzsde Zrt., a Magyar Bankszövetség, valamint a Magyar 
Ügyvédi Kamara delegál.

 (3) Az alelnöki tisztséget a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, a Budapesti Értéktőzsde Zrt., a Magyar 
Bankszövetség, valamint a  Magyar Ügyvédi Kamara által delegált tag tölti be. Az  alelnöki tisztségben a  Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, a Budapesti Értéktőzsde Zrt., a Magyar Bankszövetség, valamint a Magyar 
Ügyvédi Kamara által delegált tagok – ebben a sorrendben – évente váltják egymást.

 (4) Az  elnökség tagja olyan személy lehet, aki jogász munkakörben eltöltött, legalább 10 év szakmai gyakorlattal 
rendelkezik, valamint a  jogi szakvizsgát, vagy a  hazai joga szerint annak megfelelő szakvizsgát letette, és jelentős 
tapasztalattal rendelkezik a választottbíráskodásra vonatkozó szabályok alkalmazásával kapcsolatban.

 (5) Az elnökségi tagok megbízatása három évre szól, és egyszer delegálhatók újra.
 (6) Az elnök megbízatása három évre szól, és egyszer delegálható újra.
 (7) Az elnökség tagját és az elnököt az őt delegáló szervezet bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.
 (8) Az  elnökség tagja nem járhat el választottbíróként és szakértőként a  Kereskedelmi Választottbíróság hatáskörébe 

tartozó eljárásban, kivéve azokat az  ügyeket, amelyekben a  választottbírókénti kijelölését az  elnökségi tagi 
megbízatása keletkezése előtt elfogadta, illetve amelyekben az  elnökségi tagi megbízatása keletkezése előtt 
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szakvéleményt adott. Az  elnökség tagja nem járhat el jogi képviselőként a  Kereskedelmi Választottbíróság 
hatáskörébe tartozó eljárásban.

 (9) A Kereskedelmi Választottbíróságot az elnök és az általános helyetteseként eljáró alelnök képviseli.

44. Az elnökség és az elnök feladatai

62. § (1) Az elnökség
a) elfogadja és a  Kereskedelmi Választottbíróság honlapján nyilvánosságra hozza a  Kereskedelmi 

Választottbíróság ügyrendjét és az eljárási szabályzatot,
b) választottbíró-ajánlási listát készít, és azt legalább háromévente felülvizsgálja,
c) gyakorolja az e törvény szerinti választottbíró-kijelölési jogot,
d) eljárási kérdésekre vonatkozó ajánlásokat tehet azzal, hogy az  ajánlás az  eljáró választottbírósági tanácsot 

nem köti,
e) az  eljárási szabályzatban megállapítja az  alapeljárás, valamint az  eljárásújítás választottbírósági díjának 

mértékét,
f ) az  eljárási szabályzatban meghatározza, hogy a  Kereskedelmi Választottbíróság hatáskörébe tartozó mely 

ügyekben kell a  választottbírót az  energetikai, és mely ügyekben a  pénz- és tőkepiaci szekció tagjai közül 
kijelölni.

 (2) Az elnök
a) irányítja a titkárságot,
b) gondoskodik arról, hogy a  Kereskedelmi Választottbíróság keretében eljáró választottbírósági tanács által 

meghozott ítélet és permegszüntető végzés anonimizált és a  felek felismerésének lehetőségét kizáró 
kivonata a  határozat meghozatalától számított hat hónap elteltével a  Kereskedelmi Választottbíróság 
honlapján kereshető formában megjelenjen és ott fellelhető legyen.

 (3) Az  elnökség tagja havi tiszteletdíjra jogosult, amelynek összege megegyezik a  mindenkori kötelező legkisebb 
munkabér összegének ötszörös; az elnök esetében nyolcszoros összegével.

45. Választottbíró-ajánlási lista

63. § (1) A Kereskedelmi Választottbíróság választottbíró-ajánlási listát (a továbbiakban: lista) készít.
 (2) A Kereskedelmi Választottbíróság

a) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatai alapján energetikai,
b) a Budapesti Értéktőzsde Zrt. és a Magyar Bankszövetség javaslatai alapján pénz- és tőkepiaci
szekció szerinti részletezést is készít a lista részeként.

 (3) A lista általános részből és a szekciókhoz kapcsolódó részekből áll.
 (4) A  lista általános része legalább hatvan, a szekciókhoz kapcsolódó részek pedig további legalább harminc-harminc 

nevet tartalmaznak. Ugyanazon személy neve szerepelhet a  lista általános részén és a  szekciókhoz kapcsolódó 
részein is.

 (5) A listára annak a kiváló szakmai tudású jogásznak a neve vehető fel, aki
a) azt kéri,
b) jogász munkakörben eltöltött, legalább tíz év szakmai gyakorlattal rendelkezik,
c) a jogi szakvizsgát vagy a hazai joga szerint annak megfelelő szakvizsgát letette,
d) az elnökség többségi véleménye szerint a választottbírói munka elvégzésére alkalmas, valamint
e) még nem töltötte be a hetvenedik életévét.

 (6) Törölni kell a listáról annak a nevét, aki
a) a hetvenedik életévét betöltötte vagy
b) a törlését kéri.

 (7) A Kereskedelmi Választottbíróság a listát, valamint annak módosításait a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara általi 
jóváhagyást követően a  honlapján közzéteszi. A  jóváhagyás feltétele az  energetikai szekció tagjai tekintetében 
a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal; a  pénz- és tőkepiaci szekció tekintetében pedig a  Budapesti 
Értéktőzsde Zrt. és a Magyar Bankszövetség egyetértése.
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 (8) A  Kereskedelmi Választottbíróság a  listát háromévente felülvizsgálja, és a  felülvizsgálat keretében az  energetikai 
szekció tekintetében a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól, a  pénz- és tőkepiaci szekció 
tekintetében a Budapesti Értéktőzsde Zrt.-től és a Magyar Bankszövetségtől kér javaslatot.

 (9) A  listán szereplő személyekből álló testület az  ügyrendben meghatározott kérdésekben az  ügyrendben 
meghatározott módon véleményt nyilváníthat.

XIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

64. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
 (2) Az 1–63. §, a 65. §, a 66. §, a 68. § és 69. § 2018. január 1. napján lép hatályba.

65. § (1) E  törvény rendelkezéseit a  2018. január 1. napján és az  azt követően indult választottbírósági eljárásokban kell 
alkalmazni.

 (2) A 2018. január 1. napján folyamatban lévő ügyeket a megindításuk időpontjában hatályos eljárási rend szerint kell 
befejezni.

66. §  A 8.  §, a  41.  § és az  56.  § rendelkezéseit a  2018. január 1. napját követően megkötött választottbírósági 
szerződésekre kell alkalmazni.

67. § (1) A Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság, valamint az Energetikai Állandó Választottbíróság (a  továbbiakban 
együtt: megszűnő választottbíróságok) 2017. december 31-ei hatállyal megszűnik.

 (2) A megszűnő választottbíróságoknak a hitelezői igények maradéktalan kielégítését követően fennmaradó vagyona 
e törvény erejénél fogva az alapítóikra száll át.

 (3) A  Kereskedelmi Választottbíróság és a  megszűnő választottbíróságok tisztségviselőinek megbízatása 2017. 
december 31-én e törvény erejénél fogva megszűnik.

 (4) A Kereskedelmi Választottbíróság új elnökségének tagjait és elnökét 2018. január 1. napjával kell delegálni.
 (5) A megszűnő választottbíróságok elnökségei a folyamatban lévő választottbírósági ügyekről jegyzéket készítenek és 

azok iratanyagát 2017. december 31. napján átadják a Kereskedelmi Választottbíróságnak.
 (6) A  megszűnő választottbíróságok hatáskörének a  megszűnésük előtti kikötése esetén a  jogvita választottbírósági 

rendezésére 2018. január 1. napja után a Kereskedelmi Választottbíróságnak van hatásköre. Ezekben az eljárásokban 
a megszűnő választottbíróságok hatáskörének kikötésére irányuló megállapodást a Kereskedelmi Választottbíróság 
hatáskörének kikötésére irányuló megállapodásnak kell tekinteni.

 (7) A megszűnő választottbíróságok előtt indult, folyamatban lévő ügyekben az állandó választottbírósági feladatokat 
2018. január 1. napjától a Kereskedelmi Választottbíróság látja el.

 (8) A  Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2018. január 31. napjáig e  törvénnyel összhangban módosítja 
az alapszabályát, valamint a Kereskedelmi Választottbíróság alapító okiratát.

 (9) A  Kereskedelmi Választottbíróság elnöksége 2018. január 31. napjáig elfogadja az  ügyrendjét és az  eljárási 
szabályzatot, valamint a honlapján közzéteszi a listát.

 (10) A Kereskedelmi Választottbíróság ügyrendje és eljárási szabályzata szövegének, valamint a lista előkészítése céljából 
2017. október 1. napján előkészítő bizottságot kell létrehozni, amelybe egy-egy tagot a  Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal, a  Budapesti Értéktőzsde Zrt., a  Magyar Bankszövetség, valamint a  Magyar Ügyvédi 
Kamara, további 3 tagot pedig a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara delegál.

68. §  A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara állandó választottbíróságot működtet.”

69. §  Hatályát veszti
a) a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény,
b) a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 19. § (2) bekezdés e) pontja, valamint 47. §-a,
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c) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény LII. Fejezete, valamint az 1. számú melléklet 19. pontja,
d) a  villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény Energetikai Állandó Választottbíróság alcím címe és 

169. §-a,
e) a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény Az Energetikai Állandó Választottbíróság alcím címe és 131. §-a.

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

2017. évi LXI. törvény
egyes törvényeknek az üzleti környezet jogi versenyképességének növelése érdekében szükséges 
módosításáról*

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

1. § (1)  Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ütv.) 5. § (3) bekezdése a következő k) ponttal egészül 
ki:
[Az ügyvéd az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül elláthatja a következő tevékenységeket is:]
„k) bizalmi vagyonkezelési tevékenység.”

 (2)  Az Ütv. 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Bizalmi vagyonkezelési tevékenység és egyéb ügyvédi tevékenység ugyanazon ügyfél számára egyidejűleg 
nem végezhető, kivéve, ha a megbízott ügyvédi iroda, a megbízást az ügyvédi iroda különböző tagjai látják el, és 
az ügyfél ehhez írásban kifejezetten hozzájárul.”

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

2. §  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 50. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A  bizalmi vagyonkezelési jogviszony alapján fennálló vagy létrejövő, kezelt vagyonba kerülő ingatlanra 
vonatkozó tulajdonjog-bejegyzéssel egyidejűleg a 17. § (1) bekezdés 28. pontja szerinti tényt – külön erre irányuló 
kérelem nélkül is – fel kell jegyezni.”

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

3. § (1)  A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 32. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) A  bíróság, illetőleg a  végrehajtható okiratot kiállító szerv a  végrehajtható okirat másolatát – a  10.  § 
c)–g)  pontjában említett végrehajtható okirat kivételével – elektronikus úton megküldi a  Kar hivatali 
szervének. A  közjegyző a  végrehajtható okirat – a  10.  § b)  pontjában említett végrehajtható okirat esetén 
kizárólag a  végrehajtási záradék – másolatát a  Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a  továbbiakban: MOKK) 
számítástechnikai rendszerén keresztül küldi meg elektronikus úton a  Kar hivatali szervének. Az  ügyelosztás 
szabályaira figyelemmel a  Kar hivatali szerve tájékoztatása alapján a  bíróság, illetőleg a  végrehajtható okiratot 
kiállító szerv a  végrehajtható okiratot – a  10.  § c)–g)  pontjaiban említett végrehajtható okiratok kivételével – 
közvetlenül megküldi az adós lakóhelye, illetőleg székhelye szerinti végrehajtónak és a végrehajtást kérőnek.”

 (2)  A Vht. 32. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A végrehajtást kérő kérelmére az egyik adóstárssal szemben elrendelt végrehajtás foganatosítására az (1) vagy 
a  (2)  bekezdés szerint illetékes végrehajtó részére kell megküldeni az  egyetemlegesen felelős többi adóstárssal, 
a zálogkötelezettel és a kezessel szemben kiállított végrehajtható okiratot is.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. május 30-i ülésnapján fogadta el.
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4. §  A Vht. 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  végrehajtás foganatosítását megkezdő végrehajtó (a  továbbiakban: ügygazda végrehajtó) székhelye 
szerinti fővároson, illetőleg megyén (a  továbbiakban együtt: megye) kívül válik szükségessé helyszíni eljárási 
cselekmény foganatosítása, az  ügygazda végrehajtó megküldi a  végrehajtható okirat másolatát és a  szükséges 
iratokat elektronikus úton a  Kar hivatali szervének, amely továbbítja az  ügyelosztás szabályaira figyelemmel 
az  eljárási cselekmény foganatosításának helye szerint illetékes azon végrehajtónak (232., 255/A.  §) vagy 
a  végrehajtói iroda azon végrehajtó tagjának, akinek a  székhelye a  cselekmény foganatosításának helye szerinti 
megyében van (a továbbiakban: megkeresett végrehajtó).”

5. §  A Vht. 115. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  végrehajtó a  lefoglalt ingóság értékesítése iránt a  foglalást, illetve a  vízi, légi jármű lajstromának, valamint 
a  zálogjogi és hitelbiztosítéki nyilvántartás adatainak beszerzését [84.  § (4)  bekezdés, 103/A–103/B.  §] követő  
30 nap eltelte után haladéktalanul intézkedik. Ha az ingóság a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 
kormányrendeletben meghatározott közfoglalkoztatási program keretében beszerzett és használt ingóság, akkor 
a becsértékének megállapítása iránt csak a támogatási időszak befejezése után lehet intézkedni.”

6. §  A Vht. 139. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha az  ingatlan a  közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott 
közfoglalkoztatási programban használt ingatlan, becsértékének megállapítása iránt csak a  támogatási időszak 
befejezése után lehet intézkedni.”

7. §  A Vht. 240/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A Kar hivatali szervének vezetője jóváhagyásával az állandó helyettes és az újonnan kinevezett önálló bírósági 
végrehajtó a  végrehajtási ügyek átadása során megállapodhatnak úgy is, hogy a  folyamatban lévő végrehajtási 
ügyeket az  állandó helyettes foganatosítja, az  újonnan kinevezett önálló bírósági végrehajtó csak a  kinevezését 
követően elrendelt végrehajtási ügyekben jár el.”

8. §  A Vht. 241. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Helyszíni eljárási cselekményt a végrehajtójelölt akkor végezhet, ha a végrehajtói szakvizsgát letette. Végrehajtói 
kézbesítést a végrehajtójelölt akkor végezhet, ha a végrehajtó-jelölti kézbesítési vizsgát letette.”

9. § (1)  A Vht. 243. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  végrehajtó a  kinevezését követő 90 napon belül köteles bejelenteni az  állandó helyettesét a  Kar hivatali 
szervének, és azzal egyidejűleg be kell nyújtania az állandó helyettese és közte létrejött, az állandó helyettesítésre 
vonatkozó megállapodást.”

 (2)  A Vht. 243. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Állandó helyettes bármely végrehajtó lehet. Az  állandó helyettes új állandó helyettes bejelentéséig köteles 
ellátni helyettesítési feladatait. Amennyiben az állandó helyettes a helyettesi feladatainak ellátásában akadályozva 
van, nem látja el vagy arról lemondott, a  Kar hivatali szervének vezetője a  helyettesi feladatok ellátására a  Kar 
elnökségével történő egyeztetést követően állandó helyettest nevez ki. A  végrehajtó kettőnél több állandó 
helyettességet nem vállalhat.”

10. §  A Vht. a következő 306/Z. §-sal egészül ki:
„306/Z. § (1) E törvénynek az egyes törvényeknek az üzleti környezet jogi versenyképességének növelése érdekében 
szükséges módosításáról szóló 2017. évi LXI. törvénnyel (a továbbiakban e §-ban: Módtv.7.) megállapított 132/F. § 
(6)  bekezdését, 145/B.  §-át, 158.  § (5)  bekezdését a  Módtv.7. hatálybalépésekor folyamatban lévő végrehajtási 
eljárásokban is alkalmazni kell azzal, hogy a  Módtv.7. hatálybalépését követően a  Módtv.7.-vel megállapított 
rendelkezéseknek megfelelően kerülnek a soron következő árverések kitűzésre.
(2) E törvénynek a Módtv.7.-vel megállapított 240/A. § (7) bekezdését a Módtv.7. hatálybalépését követően újonnan 
kinevezett kerülő önálló bírósági végrehajtók vonatkozásában kell alkalmazni.
(3) E törvénynek a Módtv.7.-vel megállapított 115. § (1) bekezdését, 139. § (4) bekezdését a Módtv.7. hatálybalépését 
követően indult végrehajtási eljárásokban kell alkalmazni.”
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11. §  Hatályát veszti a Vht.
a) 47.  § (2)  bekezdésében az „a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások és a  bizalmi vagyonkezelési jogviszonyok 

nyilvántartását vezető hivatalt,”,
b) 79/G. § (1) bekezdésében a „, továbbá az adós által bizalmi vagyonkezelőre ruházott kezelt vagyonok, vagy 

bizalmi vagyonkezelővel szembeni kedvezményezettkénti juttatáshoz való jogának”,
c) 132/A. § (3)–(5) bekezdése,
d) 132/F. § (6) bekezdésében, 145/B. §-ában az „az utolsó vételi ajánlat megtételét követő ötödik perc végéig”,
e) 158. § (5) bekezdésében az „az utolsó átvételi ajánlat megtételét követő ötödik perc végéig”  szöveg.

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

12. §  A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 
5. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
[A cég nevét (rövidített nevét)]
„f ) határokon átnyúló egyesülés céljára létrejövő cég esetén „egyesülés céljára alapított” („e.a.”)”
(toldattal kell használni.)

13. §  A Ctv. 30. §-a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5b) Ha a  cég jegyzett tőkéjének emelése során a  pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátására sor 
kerülhet a  jegyzett tőke emeléséről hozott határozatban meghatározott feltételek szerint harmadik személynek 
történő fizetéssel is, a  változásbejegyzési kérelemhez ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által közokiratba 
foglalt vezető tisztségviselői nyilatkozatot kell csatolni a  változás bejegyzéséhez szükséges pénzbeli vagyoni 
hozzájárulás megfizetésének megtörténtéről.”

14. § (1)  A Ctv. 50. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  változásbejegyzési kérelem elbírálására – a  (2a) és (2b)  bekezdésben foglalt eltérésekkel – egységesen 
a 46. §-ban meghatározott ügyintézési határidők vonatkoznak.”

 (2)  A Ctv. 50. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Nyilvánosan működő részvénytársaságra vonatkozó kérelem esetén a  hiánypótlási határidő legfeljebb 
negyvenöt nap lehet.
(2b) Ha a nyilvánosan működő részvénytársaság vagy a zártkörűen működő részvénytársaság a működési formája 
megváltoztatásának elhatározását és annak az  52.  § (1)  bekezdése szerinti bejelentését követően kizárólag 
a  jegyzett tőkéjének emeléséről nyújt be változásbejegyzési kérelmet, a  cégbíróság a  kérelemről a  kérelem 
érkezésétől számított három munkanapon belül határoz. A  kérelem vagy a  kérelemhez csatolt okiratok bármely 
hibája vagy hiányossága esetén a cégbíróság a kérelmet hiánypótlási eljárás lefolytatása nélkül elutasítja. Elutasítás 
esetén a cég a kérelmét a 45. § (5) bekezdése alkalmazásával ismételten benyújthatja. Ha a kérelem szerinti változás 
bejegyzésére vagy a  kérelem elutasítására a  kérelem érkezésétől számított három munkanapon belül nem kerül 
sor, a határidő leteltét követő munkanapon a változásbejegyzés – a kérelem alapján előszerkesztett adatok szerinti 
tartalommal – a törvény erejénél fogva, automatikus bejegyzéssel megtörténik.”

15. §  A Ctv. 61/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a  zálogjogosult zálogjogosulti bizományost jelölt ki, a  cégjegyzékben a  zálogjogosulti bizományost kell 
feltüntetni a zálogjogosulti bizományos minőségének megjelölése mellett. Ha a zálogjogosult adatait a cégjegyzék 
már tartalmazza, a  zálogjogosulti bizományos bejegyzésével egyidejűleg törölni kell azon zálogjogosultra 
vonatkozó adatokat, akinek a javára a zálogjogosulti bizományos eljár.”

16. §  A Ctv. 1–3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

17. §  A Ctv.
a)  27. § (3) bekezdés c) pontjában a „zálogjogosult nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét), cégjegyzékszámát 

(nyilvántartási számát)” szövegrész helyébe a „zálogjogosult (zálogjogosulti bizományos) nevét (cégnevét), 
lakóhelyét (székhelyét), cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát), zálogjogosulti bizományos esetén 
e minőségét” szöveg,
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b)  30.  § (5)  bekezdésében a  „rendelkezésre bocsátott pénzbeli hozzájárulás összegét” szövegrész helyébe 
a „rendelkezésre bocsátott, a  pénzforgalmi számla megnyitásáig a  cég működése során fel nem használt 
pénzbeli vagyoni hozzájárulás összegét” szöveg,

c)  52. § (1) bekezdésében az „és db) alpontjaiban” szövegrész helyébe az „alpontjában” szöveg,
d)  52. § (3) bekezdésében a „bejegyzés napja a 2. számú melléklet” szövegrész helyébe a „változás időpontja a   

2. számú melléklet” szöveg lép.

18. §  Hatályát veszti a Ctv. 52. § (3) bekezdésében az „és db)” szövegrész.

5. A tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. törvény módosítása

19. §  A tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. törvény (a  továbbiakban: Tetv.) 
9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) Ha az egyesülés egy olyan társaságba történő beolvadás útján történik, amely rendelkezik az összes olyan 
részesedéssel és az  összes egyéb értékpapírral a  beolvadó társaságban, amely a  legfőbb szerv ülésén szavazati 
jogot biztosít, akkor a 3. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja, valamint a 4. § (2)–(5) bekezdése nem alkalmazandó, és 
a beolvadó társaságok legfőbb szerveinek az egyesülési szerződés elfogadásáról nem kell szavaznia.
(2) Ha az egyesülés egy olyan társaságba történő beolvadás útján történik, amelynél az átvevő társaság rendelkezik 
a  beolvadó társaság részvényeinek, illetve szavazati jogot biztosító egyéb értékpapírjainak legalább 90%-ával, 
az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (a továbbiakban: 
Átv.) 24. § (6) bekezdése alkalmazható akkor is, ha az átvevő társaság nem részvénytársaság.”

20. §  A Tetv. a 13. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„A határokon átnyúló egyesülés céljára létrejövő magyarországi székhelyű társaságokra vonatkozó különös 
szabályok
13/A. § (1) Határokon átnyúló egyesülésben átvevő társaságként való részvétel céljára is alapítható magyarországi 
székhellyel tőkeegyesítő társaság (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: átvevő társaság).
(2) Ha az  átvevő társaság a  cégbejegyzési kérelemben nyilatkozik arról, hogy határokon átnyúló egyesülésben 
átvevő társaságként való részvétel céljából jön létre, a  cégbejegyzési kérelméhez csatolnia kell a  3.  § és a  4.  § 
szerinti okiratokat is azzal, hogy az egyesülési szerződés közös tervezetét és az egyesülési beszámolót a beolvadó 
tőkeegyesítő társaság vezető tisztségviselője készíti elő és írja alá.
(3) Az  átvevő társaság alapításakor vezető tisztségviselő kijelölésére, felügyelőbizottság létrehozására, továbbá 
könyvvizsgáló választására nem kerül sor. Az  egyesülés napjáig, illetve a  13/D.  § (4)  bekezdése szerinti változás 
bejegyzéséig az  alapító, több alapító tag esetén a  kijelölt alapító tag – a  tagsági jogviszonya körében – ellátja 
az  ügyvezetési és képviseleti feladatokat is. Az  alapító, kijelölt alapító tag az  ügyvezetési és képviseleti feladatai 
ellátására általános meghatalmazást adhat harmadik személy részére (tulajdonosi képviselő). Az  általános 
meghatalmazást a  cégbejegyzési kérelemhez mellékelni kell. Az  alapító, a  kijelölt alapító tag vagy a  tulajdonosi 
képviselő az átvevő társaság cégjegyzékbe bejegyzett képviselője, akire a vezető tisztségviselőre vonatkozó kizáró 
okokat és felelősségi szabályokat alkalmazni kell.
(4) Az átvevő társaság pénzforgalmi számlát nem nyit. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás befizetésének igazolásáról 
ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyzői okiratba foglalt – (3) bekezdés szerinti – képviselő általi nyilatkozatot kell 
a cégbejegyzési kérelemhez csatolni.
(5) Az átvevő társaság cégbejegyzési eljárása során az állami adó- és vámhatóság az adószám kiadásának feltételeit 
megvizsgálja, az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a  továbbiakban: Art.) 24/C.  §-ában foglaltak 
szerint jár el, azonban az  átvevő társaság számára adószámot nem állapít meg. Ha az  állami adó- és vámhatóság 
arról értesíti a cégbíróságot, hogy az adószám megállapításának akadálya nem merült fel, az adószám kiadásának 
elmaradása az  átvevő társaság cégnyilvántartásba való bejegyzését nem akadályozza. Ha az  állami adó- és 
vámhatóság arról értesíti a  cégbíróságot, hogy az  adószám kiadásának megtagadását megalapozó akadályt 
állapított meg, a cégbíróság a Ctv. 44/A. §-a szerint jár el.
(6) Az átvevő társaság cégbejegyzési eljárása során statisztikai számjelet nem kap.
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(7) A  cégbíróság az  átvevő cég cégnevét „egyesülés céljára alapított” („e.a.”) toldattal jegyzi be a  cégjegyzékbe. 
A  toldatot a  cégbíróság az  egyesülés napjával vagy a  13/D.  § szerinti változásbejegyzési kérelem bejegyzésével 
egyidejűleg törli.
13/B.  § (1) Az  átvevő társaság az  egyesülés napjáig, vagy a  13/D.  § (4)  bekezdése szerinti változás bejegyzéséig 
harmadik személyekkel polgári jogi jogviszonyt nem létesíthet, kötelezettséget nem vállalhat, jogokat nem 
szerezhet és az  átvevő társaság, illetve a  képviseletét ellátó személy kizárólag az  egyesülés megvalósulása 
érdekében hozhat döntést, illetve járhat el.
(2) A cégbejegyzéstől az egyesülésig, vagy a 13/D. § (4) bekezdése szerinti változás bejegyzéséig az átvevő társaság 
cégadataiban kizárólag a cégnév, a székhely, a képviselő és a tag tekintetében történhet változás.
(3) Az  átvevő társaságot az  egyesülés napjáig, vagy a  13/D.  § (4)  bekezdése szerinti változás bejegyzéséig 
az adóregisztráción kívül Art. szerinti adókötelezettség nem terheli.
13/C. § (1) Az átvevő társaság egyesülése során a Ptk. 3:40. § c) pontja és a 3:101. § (2) bekezdés e) pontja szerinti 
korlátozás nem alkalmazandó.
(2) Az 5. § (1) és (2) bekezdése szerinti közzétételre az Átv. szerinti közzététellel egyidejűleg kerülhet sor.
(3) Az  átvevő társaság alapítói a  társaság létesítő okiratának aláírásával egyidejűleg is dönthetnek a  3.  § és a  4.  § 
szerinti okiratok elfogadásáról, amely esetben az alapítók nyilatkozata azon a napon válik hatályossá, amely napon 
az  átvevő társaságot a  cégbíróság bejegyzi. Az  átvevő társaság bejegyzésével a  cégbírósági bejegyző végzés 
az egyesülési szerződés részévé válik.
13/D.  § (1) Ha az  egyesülés bejegyzésére az  átvevő társaság cégjegyzékbe történő bejegyzésétől számított egy 
éven belül nem kerül sor – kivéve a (4) bekezdés szerinti esetet –, az átvevő társaságot a cégbíróság automatikusan 
meghozott végzéssel – e törvényre való hivatkozással – jogutód nélkül hivatalból törli a cégjegyzékből. Az átvevő 
társaság törlése esetén a  társaság jogviszonyainak lezárására a  Ptk. 3:101.  § (4) és (5)  bekezdésében foglalt 
szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a vezető tisztségviselőt terhelő kötelezettség és felelősség az átvevő társaság 
bejegyzett képviselőjét terheli.
(2) Az  egyesülés bejegyzésére irányuló változásbejegyzési kérelemben és annak mellékletét képező  
– a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt – létesítő okiratban meg kell jelölni a jogutód vezető tisztségviselőjét 
és képviselőjét, továbbá – a  13/A.  § (4)  bekezdésében meghatározott alakisági feltételeknek megfelelő – 
vezető tisztségviselő általi nyilatkozattal igazolni kell, hogy a  jogutód társaság jegyzett tőkéje teljes egészében 
rendelkezésre bocsátott. A  jogutód vagyonmérlege jegyzett, de még be nem fizetett tőke összeget nem 
tartalmazhat, továbbá – korlátolt felelősségű társaság jogutód esetén – a Ptk. 3:162. § szabályainak alkalmazására 
a jogutód társaság létesítő okiratában nincs lehetőség.
(3) Beolvadás esetén a  továbbműködő átvevő, összeolvadás esetén a  jogutód társaság (e § alkalmazásában 
a  továbbiakban együtt: jogutód) az  egyesüléstől a  cégformájára irányadó általános szabályok szerint működik 
tovább azzal, hogy az egyesülés bejegyzésétől számított nyolc napon belül a jogutód vezető tisztségviselője köteles 
pénzforgalmi számlát nyitni és az alapításkor rendelkezdésre bocsátott pénzbeli hozzájárulás összegét is a számlára 
befizetni. Az egyesülés bejegyzésére irányuló változásbejegyzési eljárás során – a Ctv. 57. § (1a) bekezdése szerinti 
tájékoztatással együtt – a jogutód társaság részére az állami adó- és vámhatóság adószámot állapít meg azzal, hogy 
az adószám kiadását követően az Art. 24/D. § szerint jár el. A jogutód társaság az egyesülés bejegyzésével statisztikai 
számjelet kap.
(4) Az  (1)  bekezdés szerinti határidő letelte előtt az  átvevő társaság változásbejegyzési kérelemmel 
kezdeményezheti a  cégformájára irányadó általános szabályok szerinti továbbműködését. A  változásbejegyzési 
kérelemben és annak mellékletét képező – a  változásokkal egységes szerkezetbe foglalt – létesítő okiratban meg 
kell jelölni a társaság vezető tisztségviselőjét és képviselőjét. A változás bejegyzésére csak azt követően kerülhet sor, 
hogy az állami adó- és vámhatóság – a cégbejegyzésre vonatkozó rendelkezések alkalmazásával – a társaság részére 
adószámot, a  Központi Statisztikai Hivatal pedig statisztikai számjelet állapít meg. A  cég pénzforgalmi számlájára 
a (3) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
(5) A  jogutód társaság üzleti éve az egyesülés napjával kezdődik. A  (4) bekezdés szerinti esetben a társaság üzleti 
éve a  változásbejegyzési kérelem cégbírósági bejegyzésének napjával kezdődik. Az  átvevő társaság az  alapítás és 
az egyesülés, illetve a változásbejegyzés időpontja közötti időszakban felmerült gazdasági eseményeket a társaság 
az egyesülés, illetve a változásbejegyzés napjával számolja el nyilvántartásaiban.”
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21. §  A Tetv. „Záró rendelkezések” alcíme a következő 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A.  § E  törvénynek az  egyes törvényeknek az  üzleti környezet jogi versenyképességének növelése érdekében 
szükséges módosításáról szóló 2017. évi LXI. törvénnyel (a  továbbiakban: Módtv.) megállapított 13/A.–13/D.  §-át 
a Módtv. hatálybalépését követően benyújtott cégbejegyzési kérelmek esetében kell alkalmazni.”

6. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása

22. §  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a  továbbiakban: Ptk.) 6:311. §-a a következő (5) bekezdéssel 
egészül ki:
„(5) A kedvezményezetti jogosultság megszűnik, ha a kedvezményezett a szerződésben meghatározottaktól eltérő 
jogcímen érvényesít igényt a kezelt vagyonnal szemben.”

23. §  A Ptk. 6:325. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A vagyonrendelő a halála vagy jogutód nélküli megszűnése esetére a szerződésben kijelölheti a vagyonrendelőt 
megillető jogok gyakorlására jogosult és a  vagyonrendelőt terhelő kötelezettségek teljesítésére köteles 
személyt. A  kijelölésnek a  vagyonkezelőhöz intézett nyilatkozattal történő elfogadása esetén a  kijelölt személyt 
a vagyonrendelő jogai és kötelezettségei illetik meg, illetve terhelik abban a körben, amelyben a szerződés e jogait 
és kötelezettségeit nem korlátozta.”

24. §  A Ptk. 6:326. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A bizalmi vagyonkezelés megszűnik, ha)
„e) a vagyonrendelő a határozatlan időre kötött szerződést – annak eltérő rendelkezése hiányában – felmondja.”

25. §  A Ptk. 6:329. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Végrendelettel alapított bizalmi vagyonkezelési jogviszony a vagyonkezelővé való kijelölésnek a vagyonkezelő 
által a  végrendeletben meghatározott tartalommal történő elfogadásával a  vagyonrendelő halálának időpontjára 
visszamenő hatállyal jön létre.”

26. §  A Ptk. 7:80. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kötelesrész alapja a hagyaték tiszta értéke, valamint az örökhagyó által élők között bárkinek juttatott ingyenes 
adományok juttatáskori tiszta értéke, ideértve az örökhagyó által bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyon értékét is 
(a továbbiakban: ingyenes adomány).”

27. §  A Ptk. 7:96. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Végrendelettel alapított bizalmi vagyonkezelési jogviszony esetén a  bizalmi vagyonkezelő a  hagyatéki 
tartozásokért a kezelt vagyonnal úgy felel, mintha dologi hagyományban részesült volna.”

7. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és 
felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosítása

28. §  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó 
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 5. alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § A korlátolt felelősségű társaság és a zártkörűen működő részvénytársaság a jegyzett tőkéjének felemelése 
során – kivéve a zártkörűen működő társaság működési formájának megváltoztatásához kapcsolódó tőkeemelést – 
a  pénzbeli vagyoni hozzájárulás társaság részére történő rendelkezésre bocsátásának minősül az  is, ha a  pénzbeli 
hozzájárulás teljesítését vállaló személy a befizetni vállalt pénzbeli vagyoni hozzájárulást a jegyzett tőke emeléséről 
hozott határozatban meghatározott feltételek szerint a  társaságot terhelő fizetési kötelezettség teljesítéseként 
harmadik személynek fizeti meg. E  rendelkezés nem alkalmazható, ha a  cégjegyzék adata szerint a  társaság ellen 
csődeljárás, felszámolási eljárás, kényszertörlési eljárás vagy végrehajtás folyik, továbbá, ha a társaságot jogerősen 
megszűntnek nyilvánították.”
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8. A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény módosítása

29. §  A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény (a továbbiakban: Bvktv.) 2. § 
2. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a pont a következő d) alponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:
vezető állású személy:)
„c) ügyvédi iroda esetén az irodavezető, illetve a szervezeti képviseletet ellátó személy, valamint
d) akit a létesítő okirat vagy a működésre vonatkozó belső szabályzat ilyenként határoz meg.”

30. §  A Bvktv. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Üzletszerű bizalmi vagyonkezelési tevékenységet végez az a bizalmi vagyonkezelő, aki legalább két bizalmi 
vagyonkezelési jogviszony alapján végzi tevékenységét. Üzletszerű bizalmi vagyonkezelési tevékenység a  hivatal 
által kibocsátott engedély (a továbbiakban: engedély) birtokában végezhető.
(2) Üzletszerű bizalmi vagyonkezelési tevékenységet
a) Magyarország területén székhellyel rendelkező korlátolt felelősségű társaság vagy zártkörűen működő 
részvénytársaság,
b) az  Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező vállalkozás 
Magyarországon nyilvántartásba vett fióktelepe (a továbbiakban: fióktelep), valamint
c) ügyvédi iroda
(a továbbiakban együtt: bizalmi vagyonkezelő vállalkozás) végezhet.
(3) A bizalmi vagyonkezelő vállalkozás
a) megfelel a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott átlátható szervezetre vonatkozó előírásoknak,
b) jó üzleti hírnévvel rendelkezik,
c) – ide nem értve az  ügyvédi irodát – főtevékenységként csak bizalmi vagyonkezelést, melléktevékenységként 
pedig a bizalmi vagyonkezelési kötelezettség teljesítéséhez szükséges, azzal közvetlenül összefüggő tevékenységet 
végez,
d) – ide nem értve az  ügyvédi irodát – köteles cégnevének vezérszavában e  minőségét magyar nyelven 
szerepeltetni,
e) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy az állami adóhatóságnál tartozása nem áll fenn, valamint
f ) nem lehet olyan vállalkozás, amelynek felügyeleti szerve – az  engedély kiadása iránti kérelem benyújtását 
megelőző tíz éven belül – tevékenység-végzési engedélyét hivatalból visszavonta.
(4) A  bizalmi vagyonkezelő vállalkozás tagja (tulajdonosa) nem folytathat üzletszerű és nem üzletszerű bizalmi 
vagyonkezelési tevékenységet.”

31. § (1)  A Bvktv. 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  jó üzleti hírnév fennállásának megállapítása érdekében a  hivatal megkeresésére az  állami adó- és 
vámhatóság a  kérelmezőre, annak tagjára, valamint vezető állású személyére vonatkozóan a  jó üzleti hírnevet 
befolyásoló, az  állami adó- és vámhatóság rendelkezésére álló információ átadása érdekében adatot szolgáltat. 
A hivatal az adatokat az eljárás jogerős lezárásáig kezelheti.”

 (2)  A Bvktv. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A jó üzleti hírnév bizonyításának sikertelenségét a hivatalnak határozattal kell megállapítania. Jó üzleti hírnévvel 
rendelkezik az,
a) aki mentes a  bizalmi vagyonkezelő vállalkozás óvatos, körültekintő és megbízható működését veszélyeztető 
befolyástól, valamint biztosítani képes a  bizalmi vagyonkezelő vállalkozás megbízható, gondos irányítását, 
ellenőrzését, illetve működését,
b) akinek üzleti kapcsolatrendszere és tulajdonosi szerkezete átlátható.”

32. § (1)  A Bvktv. 6. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bizalmi vagyonkezelő vállalkozás köteles honlapot fenntartani és azon közzétenni)
„b) cégjegyzékszámát vagy ügyvédi kamarai nyilvántartási számát,”

 (2)  A Bvktv. 6. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bizalmi vagyonkezelő vállalkozás köteles honlapot fenntartani és azon közzétenni)
„e) számviteli törvény szerinti beszámolóját,”
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33. § (1)  A Bvktv. 10. § (2) bekezdés j) és k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kérelemhez mellékelni kell)
„j) a pénzmosásról és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, valamint az Európai Unió 
és az  ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 
törvények szerinti szabályzatának elfogadásáról tett nyilatkozatot,
k) a kérelmező pénz- és értékkezelési szabályzatát,”

 (2)  A Bvktv. 10. § (2) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kérelemhez mellékelni kell)
„n) ügyvédi iroda esetén az ügyvédi irodák nyilvántartásába való felvételről szóló igazolást,”

 (3)  A Bvktv. 10. § (2) bekezdés q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kérelemhez mellékelni kell)
„q) a  kérelmező vezető állású személyének, természetes személy tagjának, munkavállalójának hatósági erkölcsi 
bizonyítványát annak igazolására, hogy velük szemben a 4. § (1) bekezdés a) pontja, illetve b) pontja szerinti kizáró 
okok nem állnak fenn,”

34. §    Bvktv. 11. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a  bizalmi vagyonkezelő vállalkozás nem csatolta a  10.  § (2)  bekezdés q)  pontja szerinti hatósági erkölcsi 
bizonyítványt, a  hivatal a  bűnügyi nyilvántartó szervtől 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.) 
69.  § (2)  bekezdésében foglalt adatok megadásával a  Bnytv. 71.  § (2)  bekezdése szerinti adatigényléssel vizsgálja 
meg azt, hogy felmerül-e a  kérelmező vezető állású személyére, természetes személy tagjára, munkavállalójára 
vonatkozó, a 4. § (1) bekezdés a) pontja, illetve b) pontja szerinti kizáró okot megalapozó adat.
(4) A hivatal a 3. § (3) bekezdés e) pontja szerinti igazolást az állami adóhatóságtól közvetlenül szerzi be.
(5) A  hivatal a  bizalmi vagyonkezelő vállalkozás engedélyezési eljárásával összefüggésben felmerült adótitkot 
megismerheti és kezelheti.”

35. §  A Bvktv. 6. alcíme a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § A hivatal engedélyezési eljárása esetén az ügyintézési határidő 9 hónap.”

36. §  A Bvktv. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A nyilvántartás tartalmazza:
a) a bizalmi vagyonkezelő vállalkozás
aa) elnevezését,
ab) székhelyét,
ac) telefonszámát, elektronikus levélcímét, honlapjának címét,
ad) ügyintézésre szolgáló helyiségének címét, ahol tevékenységet folytat,
ae) cégjegyzékszámát vagy ügyvédi kamarai nyilvántartási számát,
af ) nyilvántartási számát,
b) a  bizalmi vagyonkezelő vállalkozás tevékenység-végzési engedélyét kiadó határozat jogerőre emelkedésének 
napját,
c) az engedély visszavonását elrendelő határozat jogerőre emelkedésének a napját,
d) a nyilvántartásba vétel feltételeinek vizsgálatával összefüggő – 31. § (1) bekezdése szerinti – körülményeket.”

37. §  A Bvktv. IV. Fejezete a következő 18/A. §-sal egészül ki:
„18/A.  § (1) A  nem üzletszerűen eljáró bizalmi vagyonkezelő által kötött bizalmi vagyonkezelési szerződést 
közjegyzői okiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.
(2) Ha a bizalmi vagyonkezelést végző gazdálkodó szervezet tevékenységét nem üzletszerűen látja el,
a) meg kell felelnie a  nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott átlátható szervezetre vonatkozó 
előírásoknak, valamint
b) tagja (tulajdonosa), a  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozása, vezető 
állású személye és ezeknek a Ptk. szerinti hozzátartozója nem végezhet bizalmi vagyonkezelési tevékenységet.”
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38. §  A Bvktv. 20. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A bejelentéshez mellékelni kell)
„c) a pénzmosásról és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, valamint az Európai Unió 
és az  ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 
törvények szerinti szabályzatának elfogadásáról tett nyilatkozatot.”

39. §  A Bvktv. 21. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A hivatal nyilvántartásba vételi eljárása esetén az ügyintézési határidő 60 nap.”

40. §  A Bvktv. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22.  § (1) A  hivatal a  bizalmi vagyonkezelési szerződések alapján átruházott kezelt vagyonokra vonatkozó adatok 
felkutathatósága céljából nyilvántartást vezet a nem üzletszerűen eljáró bizalmi vagyonkezelőkről, a velük szerződő 
vagyonrendelőkről és a  közöttük létrejött szerződésben meghatározott kedvezményezettekről, valamint a  bizalmi 
vagyonkezelési jogviszonyokról.
(2) A nyilvántartás tartalmazza
a) a 20. § (1) és (2) bekezdésében foglalt adatokat,
b) a bejelentés napját és a nyilvántartásba vétel napját,
c) a nyilvántartásból való törlés tényét, okát és napját,
d) a nyilvántartásba vétel feltételeinek vizsgálatával összefüggő – 31. § (1) bekezdése szerinti – körülményeket.
(3) A  nyilvántartás a  (2)  bekezdésben foglaltakon túlmenően semmilyen jog vagy tény fennállását nem tanúsítja 
vagy bizonyítja. A  bizalmi vagyonkezelési szerződés valósággal egyezőségéért, a  bejelentésben szereplő adatok 
helyességéért a bejelentő felel.”

41. §  A Bvktv. V. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:
„V. Fejezet
A BIZALMI VAGYONKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE FELTÉTELEINEK VALÓ MEGFELELÉS VIZSGÁLATA
17. A vizsgálat általános szabályai
31.  § (1) A  hivatal a  Ket. hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályai szerint vizsgálja, hogy a  nyilvántartásba vétel 
feltételei megvalósulnak-e
a) a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások és
b) a bizalmi vagyonkezelési jogviszonyok
vonatkozásában.
(2) A hivatal az e törvényben meghatározott engedélyezési, valamint nyilvántartásba-vételi feltételek fennállásáról 
tett nyilatkozatok valóságnak való megfelelőségét azok valótlanságára utaló alapos ok esetén vizsgálja.
(3) A  hivatal visszavonja az  engedélyt, vagy törli a  nyilvántartásból a  bizalmi vagyonkezelési jogviszonyt, ha 
az engedély kiadásához vagy a nyilvántartásba vételhez szükséges feltételek már nem állnak fenn.”
18. Az engedélyezési feltételek fennállásának vizsgálata
32.  § (1) A  bizalmi vagyonkezelő vállalkozás évente – felhívás nélkül, legkésőbb az  adott év július 30. napjáig – 
köteles igazolni a hivatalnak, hogy az engedélykiadás feltételei fennállnak. Ennek érdekében megküldi a hivatalnak 
az  engedélykiadási kérelemhez csatolandó – az  ismételt igazolás benyújtásától számított harminc napnál nem 
régebbi – okiratokat, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozás könyvvizsgáló által ellenőrzött számviteli törvény 
szerinti beszámolóját.
(2) Ha a bizalmi vagyonkezelő vállalkozás által benyújtandó mellékletek – ide nem értve a számviteli törvény szerinti 
beszámoló – tartalma nem változott, erről elegendő nyilatkozatot tenni.
(3) A  bizalmi vagyonkezelő vállalkozás cégkivonatát a  hivatal a  cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen 
lekérdezéssel szerzi meg.
33.  § A  hivatal indokolt esetben a  32.  § (1)  bekezdése szerinti tartalmú, illetve a  hivatal által meghatározott 
egyéb, a  vizsgálat ellátásához szükséges adatokat tartalmazó rendkívüli adatszolgáltatásra kötelezheti a  bizalmi 
vagyonkezelő vállalkozást.
34.  § Ha a  bizalmi vagyonkezelő vállalkozás a  hivatal felhívása ellenére sem tudja megfelelően igazolni azt, hogy 
az  engedély kiadásának feltételei továbbra is fennállnak, a  hivatal a  bizalmi vagyonkezelő vállalkozás engedélyét 
visszavonja.
35.  § A  hivatal e  cím szerinti vizsgálata nem minősül a  bizalmi vagyonkezelési tevekénység feletti felügyeleti 
tevékenységnek.”
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42. §  A Bvktv. 44. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Akkor nem minősül az (1) bekezdés szerinti kiszervezésnek a bizalmi vagyonkezelő vállalkozás által igénybevett 
jogi tanácsadás, adószakértői, adótanácsadói tevékenység, kézbesítés, számítástechnikai rendszerfejlesztés, 
számítástechnikai üzemeltetés és karbantartás, az  alkalmazottak képzése és továbbképzése, a  számlázás, 
bérszámfejtés, könyvelés, a  bizalmi vagyonkezelő helyiségei és alkalmazottai biztonságának megteremtését célzó 
tevékenység harmadik személy igénybevételével történő végzése, továbbá a  bizalmi vagyonkezelő vállalkozás 
részére munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében végzett tevékenység, ha 
a  bizalmi vagyonkezelő vállalkozás kétséget kizáróan bizonyítja, hogy annak költsége nem tartozik bele a  bizalmi 
vagyonkezelési szerződés megkötésével, teljesítésével kapcsolatosan az  ügyfél által a  bizalmi vagyonkezelő 
vállalkozás vagy harmadik személy részére teljesítendő bármilyen díjba vagy költségbe.”

43. §  A Bvktv. a következő 29/A. alcímmel egészül ki:
„29/A. Átmeneti rendelkezés
48/A.  § (1) A  3.  § (1)  bekezdése szerinti üzletszerű bizalmi vagyonkezelési tevékenység vonatkozásában az  egyes 
törvényeknek az  üzleti környezet jogi versenyképességének növelése érdekében szükséges módosításáról 
szóló 2017. évi LXI. törvény (a  továbbiakban: Módtv.) hatálybalépését követően létrejött bizalmi vagyonkezelési 
jogviszony mellett a Módtv. hatálybalépését megelőzően létrejött bizalmi vagyonkezelési jogviszonyt is számításba 
kell venni.
(2) Semmis az  a  bizalmi vagyonkezelési szerződés, amelynek megkötése az  (1)  bekezdés alkalmazása folytán 
üzletszerű bizalmi vagyonkezelési tevékenység folytatását valósítja meg.
(3) Ha a  Módtv. hatálybalépése előtt kötött bizalmi vagyonkezelési szerződésben kijelölt, nem üzletszerűen 
eljáró bizalmi vagyonkezelést végző gazdálkodó szervezet nem felel meg a  nemzeti vagyonról szóló törvényben 
meghatározott átlátható szervezetre vonatkozó előírásoknak, e  követelménynek 2017. december 31. napjáig 
kell eleget tennie, ellenkező esetben e  határidő lejártát követő napon a  vagyonkezelői megbízatása megszűnik. 
Az átlátható szervezetre vonatkozó előírások teljesítését a hivatal számára be kell jelenteni.
(4) A  Módtv. hatálybalépésekor tevékenység-végzési engedéllyel rendelkező bizalmi vagyonkezelő vállalkozás 
a  Módtv.-vel megállapított engedélyezési feltételeknek való megfelelést igazoló dokumentumokat, továbbá 
a  számviteli törvény szerinti beszámolóját a  Módtv. hatálybalépését követő évben a  32.  § (1)  bekezdése szerinti 
igazolási kötelezettsége keretében nyújtja be.”

44. §  A Bvktv.
a) 1. § b) pontjában a „nyilvántartási eljárására” szövegrész helyébe a „nyilvántartási eljárására, az engedélyezési 

feltételek meglétének vizsgálatára” szöveg,
b) 7. § (1) bekezdésében a „köteles” szövegrész helyébe a „saját tőkéjén felül köteles” szöveg,
c) 10.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a  „módosítását” szövegrész helyébe a  „módosítását, vagy egységes 

szerkezetbe foglalt létesítő okiratát” szöveg,
d) 13.  § (1)  bekezdésében a „kezelt vagyonra vonatkozó adatok felkutathatósága és a  bizalmi vagyonkezelők 

feletti ellenőrzés ellátása” szövegrész helyébe a „bizalmi vagyonkezelési tevékenység végzéséhez szükséges 
feltételek teljesülésének vizsgálata” szöveg,

e) 13. § (2) bekezdésében és 15. § a) pontjában a „jogerőre emelkedett” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” 
szöveg,

f ) 13.  § (3)  bekezdés b)–c)  pontjában a  „jogerőre emelkedésének” szövegrészek helyébe a  „véglegessé 
válásának” szöveg,

g) 15. § b) pontjában a „megszűnt” szövegrész helyébe a „jogutód nélkül megszűnt” szöveg,
h) 18.  §-ában az  „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 

(a  továbbiakban: Ket.)” szövegrész helyébe az  „az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény 
(a továbbiakban: Ákr.)” szöveg,

i) 11. alcímének címében a „bejelentése” szövegrész helyébe az „, és annak bejelentése” szöveg,
j) 20.  § (2)  bekezdésében a  „látja el” szövegrész helyébe a  „látja el, és megfelel a  18/A.  §-ban foglalt 

feltételeknek” szöveg,
k) 21. § (1) bekezdésében a „csatolta” szövegrész helyébe az „a bizalmi vagyonkezelő csatolta” szöveg,
l) 30. §-ában az „a Ket.” szövegrész helyébe az „az Ákr.” szöveg,
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m) 31. § (1) bekezdésében az „a Ket.” szövegrész helyébe az „az Ákr.” szöveg,
n) 46.  § (1)  bekezdésében a  „rendelkezéseit” szövegrész helyébe az  „, ügyvédi iroda felszámolására a  Cstv. 

rendelkezéseit” szöveg
lép.

45. §  Hatályát veszti a Bvktv.
a) 1. § d) pontja,
b) 2. § 2. pont b) alpontjában az „és” szövegrész,
c) 10. § (2) bekezdés o)–p) pontja,
d) 14. § (1a) bekezdése,
e) 21. § (1) bekezdésében az „a bejelentett szerződés érvényesen létrejött és” szöveg,
f ) 24. § (1a) bekezdése,
g) 28. §-ában az „a Ket. szerinti” szöveg,
h) 19–21. alcíme,
i) 39. § (1) bekezdésében az „, a hatósági ellenőrzés” szöveg,
j) 39. § (2) bekezdése,
k) 40. § (2) bekezdése,
l) 24. alcíme,
m) 44. § (2) bekezdése,
n) 45. § (3)–(4) bekezdése,
o) 1. melléklete.

9. Záró rendelkezések

46. § (1)  Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
 (2)  A 35. §, a 39. §, a 44. § e)–f ) h), l)–m) pontja, és a 45. § g) pontja 2018. január 1-jén lép hatályba.

47. § (1)  E  törvény 21.  §-a a  77/91/EGK, a  78/855/EGK, a  82/891/EGK tanácsi irányelvnek és a  2005/56/EK irányelvnek 
az egyesülések és szétválások esetében alkalmazandó jelentéstételi és dokumentációs kötelezettségek tekintetében 
történő módosításáról szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/109/EK európai parlamenti és a  tanácsi irányelv 4.  cikk  
(2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

 (2)  E  törvény 8. alcíme a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (3)  A törvény tervezetének előzetes bejelentése a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése és 39. cikk (5) bekezdése szerint megtörtént.

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

1. melléklet a 2017. évi LXI. törvényhez

 1.  A Ctv. 1. számú melléklet II.1. b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[II. Ha a  bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem tartalmára tekintettel kötelező, az  egyes cégformák bejegyzéséhez 
(változásbejegyzéséhez) szükséges további okiratok:
1. korlátolt felelősségű társaság esetén
b) a vagyoni hozzájárulással kapcsolatban]
„ba) pénzforgalmi szolgáltató igazolása a  pénzbeli vagyoni hozzájárulás befizetéséről, vagy ügyvéd által 
ellenjegyzett vagy közjegyző által közokiratba foglalt ügyvezetői nyilatkozat a  pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak 
a  társaság rendelkezésére bocsátásáról, illetve bejegyzett társaság esetében taggyűlési határozatban 
meghatározottak szerint történő megfizetéséről,”
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 2.  A Ctv. 1. számú melléklet III. pontja a következő 8–10. ponttal egészül ki:
(III. Átalakulás bejegyzéséhez szükséges további okiratok:)
„8. tanúsítvány kiadásához az  1., a  2., a  4–6.  pontok alatti okiratok, a  tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló 
egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. törvény (a  továbbiakban: Tetv.) 6.  § (2)  bekezdésében meghatározott okiratok, 
továbbá a nem magyar nyelven készült okiratok hiteles magyar nyelvű fordítása;
9. a  határon átnyúló egyesülés útján magyarországi székhellyel létrejövő társaság bejegyzéséhez az  1., a  2., 
a 4–6. pontok alatti okiratok, a tanúsítvány, a Tetv. 12. § (3) bekezdésében meghatározott okiratok, továbbá a nem 
magyar nyelven készült okiratok hiteles magyar nyelvű fordítása;
10. a  Tetv. 13/D.  § szerinti bejegyzés esetén az  1., a  2., az  5.  pontok alatti okiratok, a  tanúsítvány, a  Tetv. 12.  § 
(3) bekezdésében meghatározott okiratok, továbbá a nem magyar nyelven készült okiratok hiteles magyar nyelvű 
fordítása;”

 3.  A Ctv. 2. számú melléklet II.1. e) pontja a következő ec) alponttal egészül ki:
[II. Ha a  bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem tartalmára tekintettel kötelező, az  egyes cégformák bejegyzéséhez 
(változásbejegyzéséhez) szükséges további okiratok:
1. korlátolt felelősségű társaság esetén:
e) az üzletrész elzálogosításához kapcsolódóan]
„ec) zálogjogosulti bizományos bejegyzése (törlése) esetén a  zálogjogosulti bizományost kijelölő (kijelölést 
megszüntető) okirat, ha az üzletrészen alapított zálogjog feltüntetésére a zálogjogosulti bizományos bejegyzésével 
együtt kerül sor, az ea) pont szerinti okiratok is;”

 4.  A Ctv. 2. számú melléklet II.2. b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[II. Ha a  bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem tartalmára tekintettel kötelező, az  egyes cégformák bejegyzéséhez 
(változásbejegyzéséhez) szükséges további okiratok:
2. b) részvénytársaság tőkeváltozásával kapcsolatban]
„ba) új részvényekkel történő alaptőke-emelés esetében annak igazolása, hogy a  tőkeemelést megelőzően 
forgalomba hozott részvények névértéke (kibocsátási értéke) befizetésre került és az  érintettnek minősülő 
részvényfajta, illetve részvényosztály részvényeseinek hozzájárulást igazoló okiratok, továbbá a  pénzforgalmi 
szolgáltató igazolása a már teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulás befizetéséről, illetve ügyvéd által ellenjegyzett 
vagy közjegyző által közokiratba foglalt vezető tisztségviselői nyilatkozat a  pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak 
a közgyűlési határozatban meghatározottak szerint történő megfizetéséről,”

 5.  A Ctv. 2. számú melléklet III.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Átalakulás bejegyzéséhez szükséges további okiratok:)
„1. az  átalakulást megelőzően még be nem fizetett, illetve nem szolgáltatott vagyoni hozzájárulás teljesítésének 
igazolása, kivéve a Tetv. 13/A.–13/D. § szerinti esetben;”

 6.  A Ctv. 2. számú melléklet III.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Átalakulás bejegyzéséhez szükséges további okiratok:)
„3. a  szükséges tőkepótlás befizetésének, illetve teljesítésének igazolása, a  Tetv. 13/A.  §–13/D.  § szerinti esetben 
annak igazolása, hogy a teljes jegyzett tőke rendelkezésre bocsátásra került;”

 7.  A Ctv. 3. számú melléklet II. pontja a következő 17. ponttal egészül ki:
(A szerződésmintával történő cégalapításhoz szükséges okiratok
II. Ha a bejegyzési kérelem tartalmára tekintettel szükséges, egyéb benyújtandó okiratok:)
„17. végrehajtói iroda esetén a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar alapítási engedélye.”

 8.  Hatályát veszti a Ctv.
a)  2. számú melléklet II.2. d) pont db) alpontja,
b)  3. számú melléklet II.15. pont a) és b) alpontja.
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2017. évi LXII. törvény
a szövetkezeti hitelintézetek integrációjával összefüggő egyes törvények módosításáról*

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

1. §  A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 
27. §-a a következő (7) és (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A szövetkezeti formában működő hitelintézet esetén a cégjegyzék tartalmazza azt a tényt, ha az Szhitv. 11/B. § 
(2)  bekezdés c) és e)  pontja alapján a  szövetkezeti formában működő hitelintézet vezető tisztségviselője helyett 
e feladatok ellátására más személy vagy integrációs biztos kerül kijelölésre, vagy felügyeleti biztos kerül kijelölésre, 
továbbá e személy nevét, székhelyét és lakóhelyét.
(7a) A cégbíróság a felügyeleti biztos kijelölésére jogosult hatóság elektronikus értesítése alapján hivatalból jegyzi 
be és teszi közzé a (7) bekezdésben meghatározott adatokat.”

2. §  A Ctv.
1. 27. § (4) bekezdés b) pont be) alpontjában a „szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági 

tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény 15. § (4)  bekezdés a)  pontja alapján 
felfüggesztésre került; továbbá a kijelölt felügyeleti biztos” szövegrész helyébe a „szövetkezeti hitelintézetek 
integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény 
(a  továbbiakban: Szhitv.) 11/B.  § (2)  bekezdés c) és e)  pontja alapján a  hitelintézet vezető tisztségviselője 
helyett e  feladatok ellátására más személy vagy integrációs biztos kerül kijelölésre, vagy felügyeleti biztos 
kerül kijelölésre, továbbá e személy” szöveg,

2. 27.  § (4a)  bekezdésében a  „felügyeleti biztost kijelölő hatóság” szövegrész helyébe a  „felügyeleti biztos 
kijelölésére jogosult hatóság” szöveg

lép.

2. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról 
szóló 2013. évi CXXXV. törvény módosítása

3. § (1) A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi 
CXXXV. törvény (a továbbiakban: Szhitv.) 1. § (1) bekezdése a következő a) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„a) egységes informatikai rendszer: az  Integrációs Szervezet 1.  § (4)  bekezdése szerinti egyetemleges felelősség 
mellett működő tagjai részére a Központi Bank irányításával, az Integrációs Szervezet prudenciális kontrollja mellett 
összeállított és fejlesztett, a  Központi Adatfeldolgozó által üzemeltetett adatbázis és ahhoz kapcsolódó egyedi 
rendszerek együttese;”

 (2) Az Szhitv. 1. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„f ) portfolió minősége rossz: a  nem teljesítő kitettségre és az  átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális 
követelményekről szóló jogszabály szerinti nem teljesítő kitettségek aránya a  teljes kitettségekhez képest 
meghaladja a 15 százalékot;”

 (3) Az Szhitv. 1. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„h) portfolió minősége romlik: a  nem teljesítő kitettségre és az  átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális 
követelményekről szóló jogszabály szerinti nem teljesítő kitettségek aránya a  teljes kitettségekhez képest 
meghaladja a 10 százalékot és egy naptári negyedév alatt legalább 1 százalékponttal nőtt;”

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. május 30-i ülésnapján fogadta el.
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 (4) Az Szhitv. 1. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„i) Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete vagy Integrációs Szervezet: a szövetkezeti hitelintézet tekintetében 
a  hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a  648/2012/EU 
rendelet módosításáról szóló 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 
az  Európai Parlament és a  Tanács 575/2013/EU rendelete) 10.  cikkében meghatározott központi szerv feladatait 
ellátó szervezet;”

 (5) Az Szhitv. 1. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„l) Központi Adatfeldolgozó: az  egységes informatikai rendszer folyamatos és biztonságos üzemeltetését, valamint 
fejlesztését az  Integrációs Szervezet 1.  § (4)  bekezdése szerinti egyetemleges felelősség mellett működő tagjával 
kötött – a  kiszervezésre vonatkozó szabályoknak is megfelelő – megállapodás alapján végző informatikai 
szolgáltató;”

 (6) Az Szhitv. 1. § (1) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„m) Központi Bank: a  szövetkezeti hitelintézet tekintetében az  Európai Parlament és a  Tanács 575/2013/EU 
rendeletének 10. cikkében meghatározott központi szerv feladatainak ellátásában e törvény felhatalmazása alapján 
közreműködő hitelintézet;”

 (7) Az Szhitv. 1. § (1) bekezdése a következő r) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„r) fő üzletág: a  pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer 
továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvényben (a továbbiakban: Szan. tv.) meghatározott fogalom;”

 (8) Az Szhitv. 1. § (1) bekezdés w) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„w) tőkepozíciója romlik: a  tőkemegfelelési mutatója az  Integrációs Szervezet által a  17/C.  § (1)  bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően előírt minimálisan tartandó szint 20 százalékkal növelt értékénél alacsonyabb és egy 
naptári negyedév alatt legalább 1 százalékponttal csökkent;”

 (9) Az Szhitv. 1. § (1) bekezdése a következő x) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„x) veszélyeztető magatartás: a  szövetkezeti hitelintézet vagy a  Központi Bank olyan – e  törvény alapján kiadott 
irányelvben meghatározott – tevékenysége vagy mulasztása, amely a szövetkezeti hitelintézeti integráció céljainak 
elérését nagymértékben veszélyezteti;”

 (10) Az Szhitv. 1. § (1) bekezdés y) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„y) válsághelyzet: az az állapot, amikor egy szövetkezeti hitelintézet
ya) tőkepozíciója vagy portfolió minősége rossz, vagy
yb) tőkepozíciója vagy portfolió minősége romlik;”

 (11) Az Szhitv. 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (5a)–(5e) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  szövetkezeti hitelintézetek integrációja az  Európai Parlament és a  Tanács 575/2013/EU rendeletének 
10.  cikke szerinti feltételek teljesülése esetén mentesül e  rendelet második–nyolcadik részében meghatározott 
követelmények egyedi alkalmazása alól. A  Központi Bank, az  Integrációs Szervezet, valamint a  szövetkezeti 
hitelintézetek a Hpt. szerinti összevont alapú felügyelet alatt állnak.
(5a) Az  Európai Parlament és a  Tanács 575/2013/EU rendeletének 10.  cikke alapján egyedileg mentesített 
intézmények egymás közötti egyesüléséhez, valamint azok egymás között megvalósuló, a  Hpt. 17–17/A.  §-a vagy 
a  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a  továbbiakban: Bszt.) 140–141.  §-a szerinti állományátruházásához 
a Felügyelet engedélye nem szükséges.
(5b) A  szövetkezeti hitelintézet, illetve a  Központi Bank az  (5a)  bekezdés szerinti állományátruházását köteles 
előzetesen bejelenteni a  Felügyelet felé, megjelölve az  állományátruházás időpontját. Az  (5a)  bekezdés szerinti 
állományátruházás során a  Hpt. állományátruházásra vonatkozó szabályainak alkalmazása tekintetében 
az  állományátruházás bejelentésben megjelölt időpontját kell figyelembe venni az  átruházás Felügyelet által 
engedélyezett időpontja helyett.
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(5c) Az  Integrációs Szervezet lekötött tartalékának összege, valamint a  Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti 
Közös Alapjának vagyona a Központi Bank és a szövetkezeti hitelintézet összevont szavatoló tőkéjébe beszámítandó 
az (5) bekezdésnek megfelelően.
(5d) Az  Integrációs Szervezet és a  Központi Bank e  törvényben meghatározott feladatköreinek ellátása nem érinti 
a Felügyelet hatásköreinek gyakorlását.
(5e) Az  Integrációs Szervezet és a  Központi Bank a  szövetkezeti hitelintézeti integráció tagjait – az  e  törvényben 
meghatározott szabályok szerint – irányítja, tevékenységüket összehangolja.”

4. § (1) Az Szhitv. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az Integrációs Szervezet kötelező intézményvédelmi szervezet, az e törvényben rögzített feladatain túl más gazdasági 
tevékenységet nem végez. Az Integrációs Szervezet az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendeletének 10. cikke 
szerinti, a  befektetések irányításával kapcsolatos tevékenységét kizárólag e  törvény rendelkezéseinek végrehajtása 
érdekében gyakorolja, amely nem minősül üzletszerű gazdasági tevékenységnek.”

 (2) Az Szhitv. 2. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az Integrációs Szervezetre a Ptk. jogi személyekre vonatkozó rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel 
kell alkalmazni.”

5. § (1) Az Szhitv. 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az Integrációs Szervezet igazgatósága azt veheti fel az Integrációs Szervezet tagjai közé, aki
a) előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett a Központi Bank felé legalább egy darab, az Integrációs Szervezet 
igazgatósága által meghatározott névértékű, fajtájú és sorozatú, a  Központi Bank által kibocsátott részvény 
átvételére,
b) az Integrációs Szervezet igazgatósága által előzetesen elfogadott mintának megfelelő alapszabályt vagy alapító 
okiratot fogadott el,
c) az Integrációs Szervezet által előírt formában nyilatkozott csatlakozási szándékáról az Integrációs Szervezet felé,
d) tagként történő felvételével a  Központi Bank igazgatósága előzetesen egyetértett, és a  Felügyelet előzetes 
hozzájárulását adta a tagfelvételhez, valamint
e) az Integrációs Szervezet tagfelvételi szabályzatának megfelel.
(3) A  szövetkezeti hitelintézet működési engedélye fenntartásának feltétele, hogy a  szövetkezeti hitelintézet 
az  Integrációs Szervezeti tagságát folyamatosan fenntartja és a szövetkezeti hitelintézet a Központi Bank legalább 
egy darab – az Integrációs Szervezet igazgatósága által meghatározott névértékű, fajtájú és sorozatú – részvényének 
tulajdonosa.”

 (2) Az Szhitv. 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az Integrációs Szervezet igazgatósága az Integrációs Szervezethez csatlakozó intézményt átmeneti időtartamra, 
de legfeljebb két hónapra mentesítheti a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettség alól.”

6. §  Az Szhitv. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  Integrációs Szervezetnek legalább olyan értékű eszközökkel kell rendelkeznie, amelyek meghaladják 
a szövetkezeti hitelintézetek és a Központi Bank összesített eszközei értékének 3 százalékát.
(4a) A  (4)  bekezdésben meghatározottaknak történő megfelelést az  Integrációs Szervezet havi rendszerességgel 
ellenőrzi. Ha a havi záró állományi adatok alapján megállapítható, hogy az Integrációs Szervezet eszközeinek értéke 
a  (4)  bekezdésben meghatározott érték alá csökken, az  Integrációs Szervezet igazgatósága 15 napon belül dönt 
az Integrációs Szervezet eszközeinek a feltöltéséről.”

7. §  Az Szhitv. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közgyűlés legalább évente egy alkalommal ülésezik, üléseit az Integrációs Szervezet igazgatósága hívja össze. 
A  közgyűlés összehívásáról szóló, a  napirendi pontokat is tartalmazó meghívót valamennyi tagnak a  közgyűlés 
napját megelőzően legalább 15 nappal meg kell küldeni.”

8. §  Az Szhitv. 7. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az Integrációs Szervezet közgyűlésének hatáskörébe tartozik:)
„f ) az Integrációs Szervezet könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása és díjazásának elfogadása.”
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9. §  Az Szhitv. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) Az Integrációs Szervezet irányítását az igazgatóság látja el. Az igazgatóság legalább 3, legfeljebb 5 tagból áll. 
Az Integrációs Szervezettel munkaviszonyban álló igazgatósági tagok száma nem haladhatja meg a tagok számának 
a felét.
(2) Az  igazgatóság 2 tagjának – 5 főből álló igazgatóság esetén 3 tagjának – a  megválasztásához, és az  így 
megválasztott tag visszahívásához az  Integrációs Szervezet szövetkezeti hitelintézeti tagjai több mint felének 
egyetértő szavazata szükséges.
(3) Az  igazgatóság határozatképes, ha a  tagok többsége jelen van. Az  igazgatóság tagjai közül elnököt választ. 
Az igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az igazgatóság ügyrendjét maga állapítja meg.
(4) Az Integrációs Szervezet igazgatósága tagjává nem választható, akivel szemben a Hpt. 137. § (4) és (5) bekezdésében 
foglalt valamely kizáró ok fennáll.
(5) Az Integrációs Szervezet igazgatósági tagja
a) nem vehet részt az  Integrációs Szervezet által történő döntés előkészítésében és meghozatalában, ha annál 
a  tagnál, amelyre a  döntés vonatkozik, saját maga vagy közeli hozzátartozója vezető állást tölt be, illetve 
érdekeltséggel rendelkezik, így különösen, ha tulajdonosi, kötelmi jogviszonyban áll a  szövetkezeti hitelintézettel, 
vagy attól bármilyen formában bevételre vagy díjazásra tesz szert vagy tart igényt;
b) nem vehet részt olyan döntés előkészítésében és olyan döntésben, amelyhez saját magának, közeli 
hozzátartozójának vagy a közvetlen, illetve közvetett tulajdonában álló vállalkozásnak üzleti érdeke fűződik;
c) nem vállalhat szerződésből eredő kötelezettséget az  Integrációs Szervezettel, kivéve, ha a  szerződés 
megkötéséhez az igazgatóság előzetesen egyhangúlag hozzájárult.
(6) Az  Integrációs Szervezet igazgatósági tagja haladéktalanul bejelenti az  Integrációs Szervezet igazgatóságának, 
ha
a) pénzügyi intézménynél igazgatósági taggá, felügyelőbizottsági taggá, vezető tisztségviselővé választják, vagy 
ilyen tisztségét megszünteti;
b) vállalkozásban befolyásoló részesedést szerez, vagy az ilyen befolyását megszünteti;
c) ellene a  2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény XV. fejezetének VII. és VIII. címében, a  XVII. és 
XVIII.  fejezetében vagy a  Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a  továbbiakban: Btk.) XXVII. vagy 
XXXV–XLIII. Fejezetében meghatározott bűncselekmény miatt az ügyész vádat emelt, illetve külföldön vagyon elleni 
vagy gazdasági bűncselekmény miatt az illetékes hatóság vádat emelt.
(7) A (6) bekezdés szerinti bejelentésről az Integrációs Szervezet igazgatósága a közgyűlést annak soron következő 
ülésén tájékoztatja.”

10. §  Az Szhitv. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.  § (1) Az  igazgatóság ellátja azokat az  Integrációs Szervezet részére meghatározott feladatokat is, amelyeket 
e törvény nem rendel az Integrációs Szervezet közgyűlésének, illetve ügyvezetésének hatáskörébe.
(2) Az igazgatóság feladata:
a) a közgyűlés elé terjeszti az Integrációs Szervezet éves költségvetési tervét, továbbá az Integrációs Szervezet előző 
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót;
b) jóváhagyja az Integrációs Szervezet szervezeti és működési szabályzatát;
c) felügyeli az ügyvezetés tevékenységét;
d) megvitat minden olyan kérdést, amelyet az ügyvezetés számára előterjeszt;
e) megválasztja az ügyvezetőket és gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat;
f ) dönt a csatlakozni kívánó szervezet Integrációs Szervezetbe való felvételéről;
g) elfogadja az Integrációs Szervezet feladatkörébe tartozó utasításokat, szabályzatokat és irányelveket;
h) jóváhagyja a csoportszintű helyreállítási tervet;
i) jóváhagyja a  szövetkezeti hitelintézetek és a  Központi Bank tevékenységének ellenőrzésével kapcsolatos éves 
ellenőrzési tervet;
j) dönt a 11/B. § (2) bekezdésében meghatározott intézkedésekről.
(3) Az Integrációs Szervezet alapszabálya a (2) bekezdésben meghatározottakon túl további hatásköröket állapíthat 
meg az Integrációs Szervezet igazgatóságának.”

11. § (1) Az Szhitv. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A felügyelőbizottság hatáskörébe tartozik:
a) az Integrációs Szervezet éves beszámolójának, költségvetési tervének és költségvetési beszámolójának előzetes, 
a közgyűlés döntése előtti véleményezése;
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b) az  igazgatóság rendszeres, félévenkénti beszámoltatása az  Integrációs Szervezet tevékenységéről, 
gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetéről, beleértve a  magyar állam által rendelkezésre bocsátott eszközök 
felhasználásának szabályosságára vonatkozó beszámoltatást is;
c) az Integrációs Szervezet belső ellenőrzésének irányítása;
d) az Integrációs Szervezet válságkezelési, intézményvédelmi feladatai ellátásának ellenőrzése;
e) az éves ellenőrzési terv módosításának kezdeményezése;
f ) a kockázatok csökkentése érdekében javaslatok megfogalmazása az  igazgatóság részére a belső ellenőrzés által 
végzett vizsgálatok megállapításai, következtetései, továbbá az  ellenőrzések nyomon követésének eredményei 
alapján;
g) javaslattétel a közgyűlés számára a megválasztandó könyvvizsgáló személyére és díjazására;
h) az e törvényben a hatáskörébe utalt feladatok ellátása.”

 (2) Az Szhitv. 10. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  Integrációs Szervezet felügyelőbizottsági tagjává nem választható, akivel szemben a  Hpt. 137.  § 
(4) bekezdésében foglalt valamely kizáró ok fennáll.
(4) Az Integrációs Szervezet alapszabálya a (2) bekezdésben meghatározottakon túl, további hatásköröket állapíthat 
meg az Integrációs Szervezet felügyelőbizottságának.”

12. §  Az Szhitv. a következő 5.5. alcímmel és a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„5.5. Az ügyvezetés
10/A.  § (1) Az  ügyvezetés az  Integrációs Szervezet munkaszervezetének irányítására kijelölt, képviseleti joggal 
rendelkező, az Integrációs Szervezet igazgatósága által megválasztott, az Integrációs Szervezettel munkaviszonyban 
álló ügyvezetőből vagy ügyvezetőkből áll.
(2) Az  Integrációs Szervezet ügyvezetőjének megválaszthatóságára, összeférhetetlenségére, valamint a  személyét 
érintő bejelentési kötelezettségre a 8. § (4)–(6) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
(3) Ha az Integrációs Szervezet igazgatóságának a tagja egyben ügyvezetőként is alkalmazásban áll, az igazgatósági 
tagságának a megszüntetésével az ügyvezetői munkaviszonya is megszűnik.
(4) Az ügyvezetés maga állapítja meg az eljárásrendjét és a tagjai közötti feladatmegosztást.
(5) Az ügyvezetés feladata:
a) az  Integrációs Szervezet szokásos ügymenetének vitele és az  igazgatóság vagy közgyűlés hatáskörébe nem 
tartozó rendkívüli helyzetek kezelése;
b) az igazgatóság, valamint a közgyűlés által előírt feladatok végrehajtása;
c) az Integrációs Szervezet operatív feladatainak meghatározása és ezek teljesítésének folyamatos felügyelete;
d) azon döntések meghozatala, amelyek biztosítják a kockázati tényezők megfelelő szinten tartását, a belső kontroll 
mechanizmusok, szabályozási és felügyeleti rendszer alkalmasságát a kockázati tényezők kezelésére, valamint a jogi 
megfelelést;
e) az  Integrációs Szervezet szervezeti működésének átláthatóságával és a  szervezeti információk nyilvánosságra 
hozatalával kapcsolatos feladatok ellátása;
f ) az Integrációs Szervezet működésének folyamatos figyelemmel kísérése és hatékonysági szempontú elemzése;
g) az  Integrációs Szervezet igazgatósága és felügyelőbizottsága megalakításának és a  tisztségviselők 
megválasztásának előkészítése;
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az Integrációs Szervezettel kapcsolatos kérdésekre;
i) az e törvényben hatáskörébe utalt feladatok ellátása.
(6) Az Integrációs Szervezet alapszabálya az (5) bekezdésben meghatározottakon túl további hatásköröket állapíthat 
meg az Integrációs Szervezet ügyvezetésének.”

13. § (1) Az  Szhitv. 11.  § (1) és (1a)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések lépnek és a  § a  következő  
(1b)–(1e) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az Integrációs Szervezet igazgatósága a szövetkezeti hitelintézeti integráció egységes működése és irányítása, 
továbbá a  szövetkezeti hitelintézeti integráció céljainak elérése érdekében az  Integrációs Szervezet tagjaira 
vonatkozóan – az MFB kivételével – kötelező szabályzatot fogad el:
a) a számviteli rendről;
b) a belső ellenőrzés rendjéről;
c) a vezető tisztségviselők alkalmasságának szabályairól és az alkalmasság ellenőrzésének módjáról;
d) a 11/A. §-ban meghatározott ellenőrzés szabályairól;
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e) a pénzügyi segítségnyújtás szabályairól;
f ) a  szövetkezeti hitelintézeti integráció tagjaira vonatkozó egyedi válságkezelésről (a  továbbiakban: egyedi 
válságkezelési terv);
g) az Integrációs Szervezet eszközeinek feltöltésére vonatkozó szabályokról;
h) a  jogszabályokon és egyéb kötelező szabályokon felüli addicionális egyedi tőkekövetelményekre vonatkozó 
szabályokról;
i) a titok- és adatvédelemről, bennfentes információk védelméről;
j) a megfelelőség biztosításával kapcsolatos szabályokról;
k) a  szövetkezeti hitelintézetet terhelő, a  jogszabályban meghatározott vagy jogszabályon alapuló Felügyelet 
irányába történő adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség Integrációs Szervezet közreműködésével történő 
teljesítésének eseteiről és részletes szabályairól, valamint
l) minden olyan kérdésben, amelyben szabályzat alkotására e  törvény vagy az  Integrációs Szervezet alapszabálya 
felhatalmazza.
(1a) Az  Integrációs Szervezet igazgatósága a  szövetkezeti hitelintézetek kockázatvállalásainak korlátozásáról 
szabályzatot alkot. A szabályzatban meghatározott esetekben a kockázatvállalás érvényességéhez a Központi Bank 
előzetes hozzájárulása szükséges. A  Központi Bank kockázatvállalások jóváhagyásáról döntő ülésén az  Integrációs 
Szervezet képviselője jogosult tanácskozási joggal részt venni.
(1b) Az  Integrációs Szervezet igazgatósága meghatározza a  szövetkezeti hitelintézeti integráció prudens 
és biztonságos működését szolgáló irányelveket, valamint a  Központi Bank és a  szövetkezeti hitelintézetek 
e törvényben meghatározott integrációs célok elérését biztosító tevékenységének keretrendszerét (a továbbiakban 
együtt: irányelvek).
(1c) Az Integrációs Szervezet igazgatósága irányelvekben rögzíti különösen
a) a veszélyeztető magatartás megállapításának alapjául szolgáló tevékenységek és mulasztások körét;
b) a 11/A. §-ban meghatározott ellenőrzés módszertanára vonatkozó szabályokat;
c) az egyedi tőkekövetelmény megkövetelésére vonatkozó szabályokat;
d) a jelentős összegű beszerzések jóváhagyására vonatkozó szabályokat;
e) az átalakulásra, az egyesülésre és a szétválásra vonatkozó integrációs célokat és alapelveket;
f ) a  tőkecsökkenéssel járó részjegy vagy vagyoni hozzájárulás visszaváltásának engedélyezésére vonatkozó 
szabályokat.
(1d) Az irányelvekben rögzítettekkel a szabályzatok tartalma nem lehet ellentétes.
(1e) Az Integrációs Szervezet a jogszabályoknak, az általa meghatározott irányelveknek, a kiadott szabályzatoknak, 
valamint a  korábbi utasításoknak megfelelő működés érdekében utasítást ad a  szövetkezeti hitelintézetnek és 
a  Központi Banknak, melyek az  utasításnak kötelesek eleget tenni. Az  utasítást indokolni kell, és abban meg kell 
jelölni a teljesítés határidejét. Az Integrációs Szervezet az utasítást – az utasítás címzettjének történő megküldésével 
egyidejűleg – köteles továbbítani a Felügyelet részére.”

 (2) Az Szhitv. 11. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az  Integrációs Szervezet egyedi alapon is nyomon követi a  Központi Bank és a  szövetkezeti hitelintézet 
fizetőképességének és tőkeellátottságának alakulását.
(3) Az  Integrációs Szervezet igazgatósága a  szövetkezeti hitelintézeti integráció tagja – ideértve a  Központi 
Bankot is – vonatkozásában egyedi válságkezelési tervet készít, amely meghatározza az  Integrációs Szervezet 
által alkalmazandó intézkedéseket a  szövetkezeti hitelintézet vagy a  Központi Bank azonnali és folyamatos 
fizetőképességét veszélyeztető helyzet kialakulása esetén. Az  egyedi válságkezelési tervnek összhangban kell 
lennie a  csoportszintű helyreállítási tervvel. Az  Integrációs Szervezet az  egyedi válságkezelési tervet megküldi 
a Felügyeletnek.”

 (3) Az Szhitv. 11. § (4)–(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Az  egyedi válságkezelési tervet az  Integrációs Szervezet igazgatósága legalább kétévente egyszer, valamint 
a  szövetkezeti hitelintézet vagy a  Központi Bank tevékenységével vagy pénzügyi helyzetével kapcsolatos minden 
olyan változást követően felülvizsgálja, amely a tervben foglaltak végrehajtására lényeges hatással lehet.
(5) Az  Integrációs Szervezet ügyvezetésének felhívására a  szövetkezeti hitelintézet vagy a  Központi Bank köteles 
az egyedi válságkezelési terv elkészítéséhez és felülvizsgálatához szükséges adatszolgáltatást teljesíteni.
(6) Az Integrációs Szervezet ellenőrzi a tagok által használt fizetési és elszámolási, valamint az értékpapír-elszámolási 
rendszerek működését, ennek keretében felügyeli a  rendszer, valamint a  Központi Adatfeldolgozó tevékenységét 
e rendszerek biztonságos és hatékony működése, továbbá a pénzforgalom zavartalan lebonyolítása érdekében.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 85. szám 8335

(7) Az Integrációs Szervezet a 11/A. §-ban szabályozott eljárás lefolytatásával ellenőrzi a szövetkezeti hitelintézet és 
a Központi Bank tevékenységét, és a jogszabályoknak, az e törvény alapján kiadott szabályzatoknak, utasításoknak, 
valamint irányelveknek megfelelő működését.
(8) A  szövetkezeti hitelintézet vagy a  Központi Bank az  Integrációs Szervezet által hozott, neki címzett utasítással 
vagy döntéssel szemben, valamint a valamennyi tagra kötelező döntésekkel szemben a jogi személy határozatának 
bírósági felülvizsgálatára irányadó szabályok szerint bírósághoz fordulhat abban a  körben, hogy az  utasítás 
vagy döntés a  jogszabályoknak, a  létesítő okiratnak és az  Integrációs Szervezet által kiadott szabályzatoknak és 
meghatározott irányelveknek, illetve az  integráció egyéb szabályzatainak megfelel-e. A  bírósághoz fordulásnak 
nincsen halasztó hatálya, az utasítás vagy döntés attól függetlenül az abban megjelölt határidőben végrehajtandó.
(9) A  szövetkezeti hitelintézetek, a  Központi Bank és az  Integrációs Szervezet egymás közötti jogvitáira a  rendes 
bíróságok helyett választottbírósági eljárás keretében történő vitarendezés kizárt.”

14. §  Az Szhitv. 6. alcíme a következő 11/A–11/E. §-sal egészül ki:
„11/A.  § (1) Az  Integrációs Szervezet a  szövetkezeti hitelintézeti integráció egységes működése és irányítása, 
továbbá a szövetkezeti hitelintézeti integráció céljainak elérése érdekében olyan – az e törvényben meghatározott 
rendelkezéseken és az  Integrációs Szervezet szabályzatán és irányelvén alapuló – ellenőrző rendszert működtet, 
amely lehetővé teszi a  szövetkezeti hitelintézet és a  Központi Bank, valamint azok kapcsolt vállalkozásai 
(a továbbiakban: ellenőrzés alá vont szervezet) tevékenységének az integráció keretein belül történő ellenőrzését.
(2) Az  Integrációs Szervezet az  (1)  bekezdés szerinti ellenőrzését éves ellenőrzési terv alapján végzi, amelyet 
az  Integrációs Szervezet igazgatósága hagy jóvá, és azt a  jóváhagyástól számított 8 napon belül megküldi 
a  Felügyelet részére. Az  Integrációs Szervezet jogosult az  éves ellenőrzési terven felül rendkívüli ellenőrzést is 
lefolytatni.
(3) Az  Integrációs Szervezet az  ellenőrzés során az  ellenőrzés alá vont szervezet székhelyén, telephelyén és 
fiókjaiban helyszíni ellenőrzést is tarthat.
(4) Az ellenőrzés alá vont szervezetet az Integrációs Szervezet az ellenőrzés lefolytatásáról – annak megkezdése előtt 
legalább tíz nappal – írásban értesíti, kivéve, ha az előzetes értesítés az ellenőrzés eredményességét veszélyezteti.
(5) Az Integrációs Szervezet a helyszíni ellenőrzést végző személyt megbízólevéllel látja el.
(6) A helyszíni ellenőrzést végző személy köteles a helyszíni ellenőrzés megkezdésekor megbízólevelét bemutatni és 
személyazonosságát hitelt érdemlően igazolni.
(7) Az  ellenőrzést végző személy az  ellenőrzés lefolytatásához szükséges helyiségekbe beléphet, az  ellenőrzés 
tárgyával összefüggő iratot, adathordozót, tárgyat, munkafolyamatot figyelemmel kísérhet, megvizsgálhat, 
az ellenőrzés alá vont szervezet képviselőjétől felvilágosítást, nyilatkozatot kérhet.
(8) A helyszíni ellenőrzés során az ellenőrzést végző személy jogosult bármilyen adathordozóról – ideértve valamely 
tárhelyszolgáltató által tárolt adatot is – fizikai tükörmásolatot vagy hiteles másolatot készíteni és a  másolat 
felhasználásával az adathordozón tárolt adatokat átvizsgálni.
(9) A  helyszíni ellenőrzést úgy kell végezni, hogy az  ellenőrzés alá vont személy vagy szervezet rendeltetésszerű 
tevékenységét lehetőleg ne akadályozza.
(10) Az  ellenőrzés alá vont szervezet köteles az  ellenőrzés során az  Integrációs Szervezettel együttműködni, 
az Integrációs Szervezet által kért cselekményeket megtenni, illetve az eljárási cselekményeket tűrni. Az ellenőrzés 
alá vont szervezet tevékenysége nem irányulhat az ellenőrzés lefolytatásának akadályozására.
(11) Az Integrációs Szervezet az ellenőrzés során tett megállapításait a vizsgálati jelentésben rögzíti. Az Integrációs 
Szervezet az  ellenőrzés eredményéről – a  vizsgálati jelentés elkészítésétől számított 8 napon belül – a  vizsgálati 
jelentés megküldésével értesíti a Felügyeletet.
(12) Ha a Felügyelet tudomására jutott információ alapján fennáll a veszélye, hogy az Integrációs Szervezet valamely 
tagja nem felel meg a  tevékenységére vonatkozó jogszabályoknak, a  Felügyelet – a  Központi Bank egyidejű 
értesítése mellett – kötelezheti az  Integrációs Szervezetet, hogy az  Integrációs Szervezet tagjainál a Felügyelet által 
előírt időpontig, meghatározott témában vagy átfogó jelleggel ellenőrzést folytasson le. Az  Integrációs Szervezet 
az ellenőrzés eredményéről, valamint elrendelt intézkedéseiről – az ellenőrzés befejezésétől számított 8 napon belül – 
az annak alapjául szolgáló dokumentumok egyidejű megküldésével értesíti a Felügyeletet.
11/B.  § (1) Ha az  ellenőrzés során az  Integrációs Szervezet igazgatósága megállapítja, hogy a  szövetkezeti 
hitelintézet vagy a Központi Bank
a) a  jogszabályokban, a  szabályzatokban, az  irányelvekben, az  utasításokban, a  szövetkezeti hitelintézet 
belső szabályzatában, vagy a  csoportszintű helyreállítási tervben meghatározott kötelezettségét megszegte, 
késedelmesen vagy hiányosan teljesítette,
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b) veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy
c) válsághelyzetben van
– a  Felügyelet hatásköreinek a  gyakorlását nem érintve – a  (2)  bekezdésben meghatározott intézkedéseket 
alkalmazhatja feltéve, ha a Felügyelet azonos tények alapján intézkedést még nem tett.
(2) Az Integrációs Szervezet igazgatósága
a) felhívja a szövetkezeti hitelintézetet vagy a Központi Bankot az előírások betartására;
b) a  Felügyelet egyidejű értesítésével határidő tűzésével utasításban kötelezi a  szövetkezeti hitelintézetet 
vagy a  Központi Bankot a  szükséges intézkedések megtételére, a  feltárt jogszabálysértés és a  hiányosságok 
megszüntetésére, vagy a  csoportszintű helyreállítási tervnek az  adott szövetkezeti hitelintézetre vagy a  Központi 
Bankra vonatkozó életbe léptetésére, ha annak feltételei fennállnak, valamint intézkedési terv kidolgozására és 
végrehajtására a megtett intézkedésekről való beszámolási kötelezettség mellett;
c) a Felügyelet egyidejű értesítésével legfeljebb 180 napra felfüggeszti a szövetkezeti hitelintézet vagy a Központi 
Bank vezető tisztségviselője feladatkörének gyakorlását, illetve legfeljebb 180 napra a  szövetkezeti hitelintézet 
vagy a  Központi Bank vezető tisztségviselője helyett e  feladatok ellátására mást jelölhet ki; az  időtartam indokolt 
esetben egy alkalommal, legfeljebb 180 nappal meghosszabbítható; egyidejűleg kezdeményezheti a  szövetkezeti 
hitelintézetnél vagy a Központi Banknál az érintett vezető tisztségviselő visszahívását és más vezető tisztségviselő 
megválasztását vagy kinevezését;
d) a  Felügyelet egyidejű értesítésével megvonja a  központi banki feladatait ellátó hitelintézettől az  e  törvényben 
a  Központi Bank részére biztosított jogkört, és a  Központi Bank Integrációs Szervezetből történő kilépésének, 
valamint az  e  törvényben meghatározott központi bank feladatait ellátó hitelintézet kiválasztásának 
részletszabályairól szóló rendeletben meghatározottak szerint új hitelintézetet választ ki a központi banki feladatok 
ellátására;
e) a  Felügyelet egyidejű értesítésével integrációs biztost, illetve integrációs biztosokat (a  továbbiakban együtt: 
integrációs biztos) rendelhet ki a  szövetkezeti hitelintézethez 180 napra; az  időtartam indokolt esetben egy 
alkalommal, legfeljebb 180 nappal meghosszabbítható.
(3) Az Integrációs Szervezet igazgatósága a szövetkezeti hitelintézet veszélyeztető magatartásának megállapítására 
vonatkozó döntését a  Központi Bank igazgatóságának beleegyezését követően hozhatja meg. Az  Integrációs 
Szervezet igazgatóságának egyhangú döntése szükséges annak megállapításához, hogy a  Központi Bank 
veszélyeztető magatartást tanúsított, mely esetben a Központi Bank igazgatóságának beleegyezésére nincs szükség.
(4) Ha az  a  cél eléréséhez szükséges, és a  fokozatosság és az  arányosság elvének is megfelel, az  intézkedéseket 
az Integrációs Szervezet igazgatósága együttesen és ismételten is alkalmazhatja.
(5) Az Integrációs Szervezet igazgatósága az intézkedések alkalmazása során a fokozatosság és az arányosság elvére 
tekintettel figyelembe veszi:
a) a cselekmény vagy a mulasztás súlyosságát,
b) a cselekménynek a biztonságos működésre vagy a piacra gyakorolt hatását,
c) a cselekménynek az integráció tagjaira vagy ügyfeleire gyakorolt hatását,
d) a cselekménynek a pénzügyi intézményrendszer más tagjaira vagy ügyfeleire gyakorolt hatását,
e) a szabályszegéssel vagy a mulasztással előidézett kockázatot, a kár mértékét, és a kárenyhítési hajlandóságot,
f ) a felelős személyek által az Integrációs Szervezettel szemben tanúsított együttműködést,
g) az  intézkedéssel érintett személy jó- vagy rosszhiszeműségét, az  általa a  szabályszegéssel vagy a  mulasztással 
elért vagyoni előnyt és az elkerült vagyoni hátrányt,
h) az intézkedés alapjául szolgáló adatok, tények, információk eltitkolását vagy annak szándékát, valamint
i) a szabályok megsértésének ismétlődését, és gyakoriságát.
(6) Az  Integrációs Szervezet a  központi banki feladatokat ellátó hitelintézettől az  e  törvényben a  Központi Bank 
részére biztosított jogkört abban az  esetben jogosult megvonni, ha a  Központi Bank a  szövetkezeti hitelintézetek 
integrációjával kapcsolatos kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan megszegi, továbbá ismételten nem tesz 
eleget az utasításokban vagy a szabályzatokban foglaltaknak. A Központi Bank részére biztosított jogkör megvonása 
esetén a 11/G. § (2)–(4) bekezdésében meghatározott szabályokat is alkalmazni kell a központi banki jogkör átadása 
tekintetében.
(7) Az  Integrációs Szervezet igazgatósága megszünteti a  (2)  bekezdés b)  pontjában meghatározott intézkedés 
folytatását, ha a döntésre okot adó körülmények megszűntek.
11/C.  § (1) A  feladatkörének gyakorlásában felfüggesztett vezető tisztségviselő a  felfüggesztés időtartama alatt 
a gazdasági társaságokra, a hitelintézetekre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az alapszabályban rögzített 
feladatát, cégjegyzési jogát nem gyakorolhatja. A feladatkörének gyakorlásában felfüggesztett vezető tisztségviselő 
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jogszabályban vagy alapszabályban meghatározott jogosultságait az  Integrációs Szervezet igazgatósága által 
átmeneti időre kinevezett személy gyakorolja.
(2) Az  Integrációs Szervezet igazgatósága olyan személyt jelölhet ki a  felfüggesztett vezető tisztségviselő 
feladatának ellátására, aki megfelel a Hpt. 155. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak, valamint akivel szemben 
a  szövetkezeti hitelintézet vezető tisztségviselőjére irányadó kizáró vagy összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. 
Az átmeneti időre kinevezett személy kijelöléséhez nem szükséges a Felügyelet engedélye, de arról az  Integrációs 
Szervezet igazgatósága a Felügyeletet a kinevezéssel egyidejűleg tájékoztatni köteles.
(3) Az  Integrációs Szervezet igazgatósága által kijelölt személy jogosult az  intézkedéssel érintett szövetkezeti 
hitelintézet igazgatósági tagja jogköreinek teljes körű gyakorlására, e körben vezető tisztségviselőnek tekintendő.
(4) Az Integrációs Szervezet igazgatósága dönt a feladatkörének gyakorlásában felfüggesztett vezető tisztségviselő 
tekintetében a felfüggesztés megszüntetéséről, ha a szövetkezeti hitelintézet vagy a Központi Bank az utasításnak 
eleget tesz, illetve helyreállította a  jogszabályoknak, a  szabályzatoknak, az  irányelveknek vagy az  utasításoknak 
megfelelő működését.
11/D. § (1) Az Integrációs Szervezet igazgatósága a szövetkezeti hitelintézethez integrációs biztost abban az esetben 
rendelhet ki, ha a  veszélyeztető magatartás vagy az  1.  § (1)  bekezdés y)  pont ya)  alpontja szerinti válsághelyzet 
megszüntetése érdekében tett intézkedések nem vezettek eredményre, és a további intézkedések meghozatalától 
sem várható eredmény.
(2) Az  integrációs biztos átveszi a  szövetkezeti hitelintézet igazgatóságának teljes jogkörét, e  körben vezető 
tisztségviselőnek tekintendő.
(3) Az  integrációs biztos kirendeléséről rendelkező döntés kézhezvételéig hozott döntésekért a  szövetkezeti 
hitelintézet igazgatósági tagjának a  gazdasági társaságokra vagy a  szövetkezetekre vonatkozó törvényi 
rendelkezések szerinti felelőssége fennmarad.
(4) Az integrációs biztos kirendelésének ideje alatt az igazgatóság tagja a gazdasági társaságokra, a szövetkezetekre 
vonatkozó törvényi rendelkezésekben és az  alapszabályban rögzített feladatát, cégjegyzési jogát nem 
gyakorolhatja. A  kirendelés tartamára az  integrációs biztos azzal a  korlátozással gyakorolja az  igazgatóság 
tagjának törvényben és alapszabályban megállapított jogait és kötelezettségeit, hogy a  közgyűlés összehívását, 
valamint napirendi pontjainak meghatározását kizárólag az  Integrációs Szervezet igazgatóságának egyetértésével 
kezdeményezheti.
(5) Az igazgatóság, vagy a felügyelőbizottság tagja az integrációs biztos kirendelésének ideje alatt is jogorvoslattal 
élhet az  Integrációs Szervezet igazgatósága által az  integrációs biztost kirendelő döntés, továbbá a  szövetkezeti 
hitelintézettel szemben hozott intézkedés ellen, e  jogorvoslati eljárásban a szövetkezeti hitelintézetet képviselheti 
vagy a képviselet ellátására megbízást adhat.
(6) Integrációs biztosként az  a  személy rendelhető ki, aki megfelel a  Hpt. 155.  § (1)  bekezdés c)  pontjában 
foglaltaknak. Nem rendelhető ki integrációs biztosként, akivel szemben a  Hpt. 137.  § (4)–(5)  bekezdésében 
meghatározott valamely kizáró ok fennáll, illetve olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, amely az  integrációs 
biztosi feladat ellátását nem teszi lehetővé, továbbá
a) aki saját maga vagy akinek közeli hozzátartozója az  integrációs biztosi tevékenységgel érintett szövetkezeti 
hitelintézetben a kirendelés időpontjában vagy a kirendelést követően érdekeltséggel rendelkezik, így különösen, 
ha tulajdonosi, kötelmi jogviszonyban áll a  szövetkezeti hitelintézettel, vagy attól bármilyen formában bevételre 
vagy díjazásra tesz szert vagy tart igényt,
b) akitől az  integrációs biztosi feladatainak részrehajlásmentes megítélése és tárgyilagos elintézése egyéb okból 
nem várható el.
(7) A  (6)  bekezdésben meghatározott bármely körülményről az  integrációs biztos a  kirendeléskor, ha 
a  (6)  bekezdésben meghatározott körülmény a  kirendelés után merül fel, a  körülmény felmerülését követően 
haladéktalanul köteles tájékoztatni az Integrációs Szervezet igazgatóságát. Ebben az esetben az Integrációs Szervezet 
az integrációs biztos kirendelését haladéktalanul visszavonja és egyidejűleg új integrációs biztost rendel ki.
(8) Az  integrációs biztos kirendelésekor az  Integrációs Szervezet igazgatósága megállapítja a kirendelt integrációs 
biztos szerepét, feladatait, amelyet a kirendelés időtartama alatt döntésével bármikor módosíthat.
(9) A  kirendelt integrációs biztos az  érintett szövetkezeti hitelintézet pénzügyi helyzetéről és a  kirendelésének 
időtartama alatt végzett tevékenységéről – az  Integrációs Szervezet igazgatósága által meghatározott időszakra 
vagy a  kirendelés teljes idejére vonatkozóan – jelentést készít. A  jelentést az  Integrációs Szervezet megküldi 
a Felügyelet részére.
11/E.  § (1) A  szövetkezeti hitelintézetet terhelő a  jogszabályban meghatározott vagy jogszabályon alapuló, 
Felügyelet irányába történő adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettséget a szövetkezeti hitelintézet az Integrációs 
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Szervezet közreműködésével is teljesítheti. Az  adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség határidőben 
történő teljesítéséért és annak tartalmáért a  szövetkezeti hitelintézet tartozik felelősséggel, kivéve, ha a  teljesítés 
határidejének az  elmulasztása vagy a  tartalom hiányossága nem az  általa teljesített adatszolgáltatással vagy 
bejelentéssel kapcsolatos.
(2) Az  Integrációs Szervezet igazgatósága szabályzatban határozza meg az  (1)  bekezdésben meghatározott 
kötelezettségek Integrációs Szervezet közreműködésével történő teljesítésének esetköreit és részletes szabályait.
(3) Az  Integrációs Szervezet igazgatósága a  (2)  bekezdésben meghatározott szabályzat elfogadásáról és 
az adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettséget az Integrációs Szervezet közreműködésével teljesítő szövetkezeti 
hitelintézetekről az  elfogadás, illetve a  változás bekövetkezésétől számított 2 munkanapon belül értesíti 
a  Felügyeletet. E  tájékoztatásban meg kell jelölni, hogy az  adott szövetkezeti hitelintézet mely időponttól teljesíti 
az adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettséget az Integrációs Szervezet közreműködésével.
(4) Az  Integrációs Szervezet és a  Központi Bank a  prudens és hatékony működés biztosítása érdekében 
együttműködési megállapodást köthet az  Integrációs Szervezet közreműködésével történő adatszolgáltatások és 
bejelentések gyakorlati megvalósításának részletszabályairól.”

15. §  Az Szhitv. a II. Fejezetet megelőzően a következő 6/A. alcím címmel, valamint a következő 11/F. §-sal és 11/G. §-sal 
egészül ki:
„6/A. Kilépés az Integrációs Szervezetből
11/F.  § (1) Az  Integrációs Szervezetből a  szövetkezeti hitelintézet az  Integrációs Szervezet alapszabályának 
megfelelően, a  Központi Bank a  Központi Bank Integrációs Szervezetből történő kilépésének, valamint 
az e törvényben meghatározott központi bank feladatait ellátó hitelintézet kiválasztásának részletszabályairól szóló 
rendeletben meghatározott szabályok szerint léphet ki. Az  Integrációs Szervezetből kilépni kívánó szövetkezeti 
hitelintézet vagy Központi Bank a  kilépési szándékát azt követően jelentheti be az  Integrációs Szervezethez, 
ha a  bejelentést megelőző legalább 60 nappal nem szövetkezeti formában működő szövetkezeti hitelintézet 
alapítására, illetve működésére vonatkozó engedélyért fordult a Felügyelethez.
(2) Az  Integrációs Szervezetből kilépni kívánó tag a  kilépési szándéknyilatkozat benyújtásával egyidejűleg 
az Integrációs Szervezet részére köteles megfizetni azt az összeget, amely a Központi Adatfeldolgozónak az utolsó 
elfogadott éves beszámolója szerinti teljes aktivált eszközállományának és a kilépni kívánó tag mérlegfőösszegének 
az  egyetemleges felelősség mellett működő összes integrációs tag mérlegfőösszegéhez viszonyított arányában 
kerül megállapításra. Az  Integrációs Szervezet a  megfizetett összeget letétként kezeli a  tagság megszűnéséig. 
A  tagság megszűnésének időpontjában a  megfizetett összeg – az  Integrációs Szervezettel való elszámolást 
követően – a  Központi Adatfeldolgozót illeti meg. Ha a  kilépési szándéknyilatkozat visszavonásra kerül, a  letét 
összegét az Integrációs Szervezet visszafizeti a tag részére.
(3) Az  Integrációs Szervezetből kilépni kívánó tag nem követelheti vissza a  Központi Adatfeldolgozó részére 
bármilyen jogcímen nyújtott támogatást.
(4) A kilépni kívánó tag az Integrációs Szervezeti tagságának megszűnéséig köteles eleget tenni a jelen törvényből 
fakadó kötelezettségeinek.
(5) A  kilépési szándékát bejelentett tag az  alábbi feltételek együttes teljesülése esetén léphet ki az  Integrációs 
Szervezetből:
a) a  Felügyelet az  (1)  bekezdésben meghatározott kérelemre az  engedélyt – a  (6)  bekezdésben meghatározott 
nyilatkozat kiadásához kötődően – feltételes hatállyal megadta a b) és c) pontban foglalt feltétel teljesítéséig,
b) a  kilépni kívánó tag az  Integrációs Szervezettel és annak tagjaival elszámolt, azok felé tartozással nem 
rendelkezik, ide nem értve azt az esetet, ha nála az Integrációs Szervezet valamely tagja betétet helyezett el, vagy 
a 20/A. § (2) bekezdésében és az 1. § (4) bekezdésében meghatározott egyetemleges felelősség körében fennálló 
függő kötelezettséget,
c) teljesültek a kilépés vonatkozásában az Integrációs Szervezet kilépéskor hatályos alapszabályában meghatározott 
feltételek,
d) teljesült a 20/A. § (7) bekezdésében írt feltétel.
(6) Az  (5)  bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén az  Integrációs Szervezet – az  utolsó feltétel 
igazolt teljesülésétől számított 5 munkanapon belül – kiállítja a kilépési folyamat lezárásáról szóló nyilatkozatot, és 
azt a kiállítástól számított 8 napon belül megküldi a Felügyelet részére. A kilépni kívánó tag a nyilatkozat kiállítását 
követő munkanappal szűnik meg az Integrációs Szervezet tagja lenni.
(7) Az  (5)  bekezdés a)  pontjában meghatározott döntéshez attól az  időponttól kezdve kapcsolódnak joghatások, 
amikor a (6) bekezdésben meghatározott nyilatkozatot az Integrációs Szervezet kiállította.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 85. szám 8339

(8) Az  Integrációs Szervezetből történő kilépés esetén megszűnik a  kilépő tag vonatkozásában az  Integrációs 
Szervezet tagjainak egyetemleges felelőssége a  tag által a  kilépés hatálybalépésének a  napjától vállalt 
kötelezettségekre. Az  Integrációs Szervezetből kilépő tag az  Integrációs Szervezettel és az  Integrációs Szervezet 
tagjaival szemben az  Integrációs Szervezetben fennálló tagság megszűnésének időpontjáig keletkezett és 
az  Integrációs Szervezeti tagsága megszűnése időpontjától számított 730 napon belül benyújtott igényekért 
felel. Az  Integrációs Szervezet a kilépő taggal szemben a kilépő tag Integrációs Szervezetben fennálló tagságának 
megszűnése időpontjáig keletkezett és a  kilépő tag Integrációs Szervezeti tagsága megszűnése időpontjától 
számított 730 napon belül benyújtott igényekért felel. A kilépő tag tekintetében a Felügyelet a tőkekövetelmények 
fennállásának teljesítése körében a kilépéstől számított 730 napig nem veheti figyelembe a kilépő tagnak a kilépési 
szándéknyilatkozat benyújtásakor fennállt saját tőke értékét.
11/G. § (1) A 11/F. §-ban foglalt rendelkezéseket a Központi Bank kilépése esetén az e §-ban foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni.
(2) Az Integrációs Szervezetből kilépni kívánó Központi Bank Integrációs Szervezeti tagsága kizárólag azt követően 
szűnhet meg, hogy az  e  törvényben meghatározott, a  Központi Bank szövetkezeti hitelintézetek integrációjával 
kapcsolatos feladatait és hatásköreit a  Központi Bank Integrációs Szervezetből történő kilépésének, valamint 
az e törvényben meghatározott központi bank feladatait ellátó hitelintézet kiválasztásának részletszabályairól szóló 
rendeletben meghatározottak szerint az Integrációs Szervezet által kiválasztott új Központi Bank átvette.
(3) A  Központi Bank az  e  törvényben meghatározott, a  szövetkezeti hitelintézetek integrációjával kapcsolatos 
feladatok ellátásáért és jogkörök gyakorlásáért, a  feladatok és jogkörök új Központi Bank által történő átvételéig 
felelősséggel tartozik.
(4) A  Központi Bank a  kilépése vagy központi banki jogkörének megvonása esetén a  szövetkezeti hitelintézet 
kérésére, köteles – egy független szakértő által megállapított vételáron – visszavásárolni a  3.  § (3)  bekezdésében 
meghatározott részvényt; az  így megszerzett saját részvényt annak megszerzésétől számított 1 éven belül 
az alaptőke leszállításával kell bevonni vagy értékesíteni.
(5) A  szövetkezeti hitelintézetek integrációjának – a  Központi Bank Integrációs Szervezetből történő kilépésének, 
valamint az  e  törvényben meghatározott központi bank feladatait ellátó hitelintézet kiválasztásának 
részletszabályairól szóló rendeletben meghatározottak szerint – kiválasztott új Központi Bankja az  Integrációs 
Szervezeti tagságának időpontjától egyetemlegesen felel az  Integrációs Szervezet és a  szövetkezeti hitelintézetek 
által vállalt valamennyi kötelezettségért, függetlenül azok keletkezésének időpontjától, továbbá ezen időponttól 
az  Integrációs Szervezet és a  szövetkezeti hitelintézetek is egyetemlegesen felelnek a  Központi Bank által vállalt 
valamennyi kötelezettségért, függetlenül azok keletkezésének időpontjától.”

16. §  Az Szhitv. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15.  § (1) A  Központi Bank a  szövetkezeti hitelintézetek integrációjának egységes üzleti működése, irányítása 
körében közreműködik a szövetkezeti hitelintézeti integráció központi szervének feladatai ellátásában.
(2) A  Központi Bank igazgatósága az  Integrációs Szervezet igazgatóságának előzetes jóváhagyását követően 
valamennyi szövetkezeti hitelintézetre vonatkozóan kötelező szabályzatot fogad el
a) a  kockázatkezelés részletes szabályairól, ideértve a  hitelengedélyezés, kockázati monitoring, betételhelyezés, 
készpénzgazdálkodás és befektetési politika, a minősítés és az értékvesztés szabályait;
b) a kockázati stratégiáról;
c) a  szövetkezeti hitelintézetek integrációs szintű beszerzési gyakorlatának kialakításáról, beleértve az  integrációs 
szintű beszerzés körébe vont áruk és szolgáltatások meghatározását és a  központi beszerzés lebonyolításának 
szabályait;
d) az egységes informatikai rendszer kialakításáról.
(3) A  Központi Bank jogosult a  szövetkezeti hitelintézeti integráció céljainak elérése érdekében a  szövetkezeti 
hitelintézetek integrációjának egységes üzleti működése, irányítása tárgykörében a  szövetkezeti hitelintézetekre 
kötelező szabályzatot elfogadni. Ha a  Központi Bank olyan szabályzatot fogad el, amely az  Integrációs Szervezet 
feladatkörének gyakorlását érinti, akkor a szabályzatot az Integrációs Szervezet igazgatóságának előzetesen jóvá kell 
hagynia.
(4) A Központi Bank a szövetkezeti hitelintézetek integrációs szintű beszerzéseinek lebonyolítása és az  Integrációs 
Szervezet tagjai igényeinek kielégítése érdekében többségi tulajdonában álló gazdasági társaságot hozhat létre, 
vagy ilyen tevékenységet végző gazdasági társaságban többségi tulajdont szerezhet, illetve ezen tevékenységek 
ellátását – nyilvános pályázat útján – főtevékenységként ilyen tevékenységeket végző gazdasági társaságra bízhatja 
legfeljebb 5 éves időtartamra.



8340 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 85. szám 

(5) A  Központi Bank az  általa kiadott szabályzatoknak vagy korábbi utasításnak megfelelő működés érdekében 
utasítást adhat a  szövetkezeti hitelintézetnek. A  szövetkezeti hitelintézet az  utasításnak köteles eleget tenni. 
Az  utasítást indokolni kell és abban meg kell jelölni a  teljesítés határidejét is. A  Központi Bank az  utasítását 
az  utasítás címzettje részére történő megküldéssel egyidejűleg továbbítja az  Integrációs Szervezet, valamint 
a  Felügyelet részére. A  szövetkezeti hitelintézet mint az  utasítás címzettje jogosult bírósághoz fordulni abban 
a  körben, hogy az  utasítás a  törvénynek, egyéb jogszabályoknak, az  Integrációs Szervezet által meghatározott 
irányelveknek és a  Központi Bank, illetve az  Integrációs Szervezet által kiadott szabályzatoknak megfelel-e. 
A bírósághoz fordulásnak nincs halasztó hatálya, az utasítás attól függetlenül, az utasításban megjelölt határidőben 
végrehajtandó.
(6) A  Központi Bank szövetkezeti hitelintézet részvényesei kötelesek fizetési számlájukat és értékpapírszámlájukat 
kizárólag a  Központi Banknál vezetni, és le nem kötött pénzeszközeiket a  Központi Bank által forgalmazott 
eszközökben tartani.
(7) A  szövetkezeti hitelintézet számviteli törvény szerinti beszámolója – kivéve az  átalakulás, egyesülés, szétválás 
esetén a  tevékenységet lezáró beszámolókat – elfogadásához a  Központi Bank igazgatóságának előzetes 
jóváhagyása szükséges, amely döntést a  szövetkezeti hitelintézet a  tervezett közgyűlése, részközgyűlése 
vagy küldöttgyűlése (a  továbbiakban együtt: közgyűlés) előtt legalább 45 nappal – nyilvánosan működő 
részvénytársasági formában működő szövetkezeti hitelintézet esetében a  közgyűlés előterjesztéseit tárgyaló 
igazgatósági ülést megelőző legalább 8 nappal – rendelkezésére bocsátott, könyvvizsgálói jelentéssel ellátott 
beszámoló alapján 30 napon belül hoz meg. A  Központi Bank az  előzetes jóváhagyásáról szóló döntést 
az  Integrációs Szervezet ügyvezetésének előzetes egyetértését követően hozhatja meg. A  Központi Bank előzetes 
jóváhagyása hiányában a  szövetkezeti hitelintézet felügyelőbizottsága a  számviteli törvény szerinti beszámoló 
tervezetét nem véleményezheti, a  szövetkezeti hitelintézet igazgatósága a  számviteli törvény szerinti beszámoló 
tervezetét nem terjesztheti a  legfőbb döntéshozó szerv elé, a szövetkezeti hitelintézet legfőbb döntéshozó szerve 
pedig érvényesen nem fogadhatja el a számviteli törvény szerinti beszámolót. A cégbírósághoz benyújtásra kerülő 
beszámoló kötelező melléklete a Központi Bank előzetes hozzájárulását tartalmazó nyilatkozata.
(8) A  Központi Bank igazgatósága felfüggeszti a  szövetkezeti hitelintézet – mint a  Központi Bank részvényese – 
részvényesi jogait a 14. § (4) bekezdése szerinti esetekben. A Központi Bank részvénykönyvében a részvényesi jogok 
felfüggesztésének a tényét fel kell tüntetni. Az Integrációs Szervezet igazgatósága jogosult határozatában eldönteni, 
hogy fennáll-e a felfüggesztésről szóló határozat meghozatalára okot adó körülmény.
(9) A részvényes jogainak felfüggesztése az érintett részvényhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek szünetelését 
eredményezi. E  részvényeket a  Központi Bank közgyűlésének a  határozatképessége szempontjából nem lehet 
figyelembe venni.
(10) Ha a  részvényesi jogok felfüggesztésével érintett elsőbbségi részvények aránya az  elsőbbségi részvényeken 
belül, vagy az  érintett elsőbbségi részvényfajtán belüli részvényosztályokon belül eléri az  50%-ot, az  érintett 
elsőbbségi részvényeken vagy az  érintett elsőbbségi részvényfajtán belüli részvényosztályokon belül kibocsátott 
részvénysorozathoz kapcsolódó jogok szünetelnek, azaz a  szünetelés ideje alatt az  azokhoz fűződő jogok nem 
gyakorolhatóak.
(11) A  Központi Bank előzetes jóváhagyása szükséges az  egyes szövetkezeti hitelintézeteknek más gazdálkodó 
szervezetben, illetve jogi személyben történő tulajdonszerzéséhez vagy a  szerzett tulajdon értékesítéséhez, ha 
az  értékesíteni vagy megszerezni tervezett tulajdon értéke, illetve vételára meghaladja az  integráció konszolidált 
alapon számított szavatoló tőkéje 0,1%-át, azzal, hogy befolyásoló részesedésszerzés esetén az Integrációs Szervezet 
igazgatóságának előzetes jóváhagyása szükséges. A  tizenkét hónapon belül végrehajtott ügyleteket ugyanazon 
tulajdoni részesedés vonatkozásában együttesen kell figyelembe venni.
(12) A szövetkezeti hitelintézet a jogi személy határozatainak bírósági felülvizsgálatára vonatkozó szabályok szerint 
bírósághoz fordulhat a  Központi Bank igazgatóságának e  törvény szerinti döntésével vagy utasításával szemben. 
A  bírósághoz fordulásnak nincs halasztó hatálya, a  döntés vagy utasítás attól függetlenül az  abban megjelölt 
határidőben végrehajtandó.
(13) A Központi Banknak az e törvényben meghatározott feladatai ellátása során keletkezett költsége a vállalkozás 
érdekében felmerült költségnek minősül.
(14) A  Központi Bank a  Hpt. 7.  § (3)  bekezdésében meghatározott tevékenységeken túl üzletszerűen végezheti 
az e törvény szerinti, központi banki feladatai ellátásához kapcsolódó szolgáltatást.
(15) A Központi Bank igazgatósági tagja nem vehet részt a Központi Bank – e törvényben meghatározott feladataival 
kapcsolatos – döntésének meghozatalában, ha annál a  szövetkezeti hitelintézetnél, amelyre a  döntés vonatkozik 
saját maga vagy közeli hozzátartozója vezető állást tölt be, illetve érdekeltséggel rendelkezik, így különösen, ha 
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tulajdonosi, kötelmi jogviszonyban áll a szövetkezeti hitelintézettel, vagy attól bármilyen formában bevételre vagy 
díjazásra tesz szert vagy tart igényt.”

17. §  Az Szhitv. 15/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15/A.  § (1) A  szövetkezeti hitelintézet közgyűléséről a  Központi Bankot és az  Integrációs Szervezetet a  meghívó 
tulajdonosoknak történő megküldésével egyidejűleg, de legalább 15 nappal a  közgyűlés előtt értesíteni kell. 
Az értesítéshez csatolni kell a meghívót, valamint a napirendekre vonatkozóan az előterjesztéseket és a kapcsolódó 
anyagokat. Az  Integrációs Szervezet ügyvezetése az értesítéstől számított 5 napon belül felhívhatja a szövetkezeti 
hitelintézetet arra, hogy az Integrációs Szervezet által megjelölt, előterjesztést nem tartalmazó napirendi pontokhoz 
is készítsen írásbeli előterjesztést. A  szövetkezeti hitelintézet közgyűlése nem hozhat érvényes határozatot 
e  kötelezettségek megsértése esetén. A  Központi Bank és az  Integrációs Szervezet képviselője a  szövetkezeti 
hitelintézet közgyűlésén jogosult tanácskozási joggal részt venni.
(2) A  szövetkezeti hitelintézet közgyűléséről készült jegyzőkönyvet a  közgyűlést követő 15 napon belül meg kell 
küldeni a Központi Bank és az Integrációs Szervezet részére.
(3) A szövetkezeti hitelintézet igazgatósága az ügyrendjét köteles az elfogadást vagy a módosítást követő 5 napon 
belül megküldeni az  Integrációs Szervezet részére. Amennyiben az  elfogadott ügyrend ellentétes az  Integrációs 
Szervezet által meghatározott, az ügyrend szempontjából releváns szabályzattal, illetve a szövetkezeti hitelintézet 
alapszabályával, az  Integrációs Szervezet ügyvezetése indítványozhatja annak módosítását. A  szövetkezeti 
hitelintézet igazgatósága köteles az Integrációs Szervezet ilyen indítványának kézhezvételét követő 15 napon belül 
– az  indítványban meghatározott tartalommal – módosítani az  ügyrendjét. Ha az  Integrációs Szervezet 15 napon 
belül nem nyilatkozik, az ügyrendet elfogadottnak kell tekinteni.
(4) A  szövetkezeti hitelintézet igazgatósági üléséről a  Központi Bankot és az  Integrációs Szervezetet a  meghívó 
igazgatósági tagoknak történő megküldésével egyidejűleg, de legalább 5 munkanappal az  ülés előtt értesíteni 
kell. A  meghívóhoz csatolni kell minden napirendre vonatkozóan az  előterjesztést és a  kapcsolódó anyagokat. 
Az  Integrációs Szervezet ügyvezetése indokolt esetben az  értesítéstől számított 3 munkanapon belül felhívhatja 
a  szövetkezeti hitelintézetet arra, hogy az  Integrációs Szervezet által megjelölt napirendi pontokhoz készítsen 
írásbeli előterjesztést. A  Központi Bank és az  Integrációs Szervezet képviselője a  szövetkezeti hitelintézet 
igazgatósági ülésén jogosult tanácskozási joggal részt venni.
(5) Az  igazgatóság üléséről készült jegyzőkönyvet a  Központi Bank és az  Integrációs Szervezet részére 
az igazgatósági ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni.
(6) A  szövetkezeti hitelintézet felügyelőbizottsága az  ügyrendjét az  elfogadást, illetve a  módosítást követő 
5 napon belül köteles megküldeni az  Integrációs Szervezet részére. Amennyiben az elfogadott ügyrend ellentétes 
az Integrációs Szervezet által meghatározott, az ügyrend szempontjából releváns szabályzattal, illetve a szövetkezeti 
hitelintézet alapszabályával, az  Integrációs Szervezet indítványozhatja annak módosítását. A  szövetkezeti 
hitelintézet felügyelőbizottsága köteles az  Integrációs Szervezet ilyen irányú indítványának kézhezvételét követő 
15 napon belül – az indítványban meghatározott tartalommal – módosítani az ügyrendjét.
(7) A  szövetkezeti hitelintézet felügyelőbizottsági üléséről a  Központi Bankot és az  Integrációs Szervezetet 
a  meghívó felügyelőbizottsági tagoknak történő megküldésével egyidejűleg, de legalább 5 munkanappal az  ülés 
előtt értesíteni kell. A meghívóhoz csatolni kell minden napirendre vonatkozóan az előterjesztést és a kapcsolódó 
anyagokat. Az  Integrációs Szervezet indokolt esetben az  értesítéstől számított 3 munkanapon belül felhívhatja 
a szövetkezeti hitelintézetet arra, hogy az Integrációs Szervezet által megjelölt napirendi pontokhoz, a szövetkezeti 
hitelintézet készítsen írásbeli előterjesztést. A Központi Bank és az  Integrációs Szervezet képviselője a szövetkezeti 
hitelintézet felügyelőbizottsági ülésén jogosult tanácskozási joggal részt venni.
(8) A  szövetkezeti hitelintézet felügyelőbizottságának elnöke a  felügyelőbizottság ülését követő 15 napon belül 
a  Központi Banknak és az  Integrációs Szervezetnek megküldi azokat a  jegyzőkönyveket, előterjesztéseket, illetve 
jelentéseket, amelyek a  felügyelőbizottság által tárgyalt olyan napirendi pontra vonatkoznak, amelynek tárgya 
a szövetkezeti hitelintézet belső szabályzatainak súlyos megsértése vagy az irányításban, vezetésben észlelt súlyos 
szabálytalanság.
(9) Az  (1)–(8)  bekezdés alkalmazandó az  ülésen kívül hozott határozatok esetében is azzal, hogy a  Központi Bank 
vagy az Integrációs Szervezet erre irányuló kérése esetén testületi ülést kell tartani.”

18. §  Az Szhitv. 15/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15/C. § (1) A szövetkezeti hitelintézet és a Központi Bank köteles az Integrációs Szervezetet az Integrációs Szervezet 
igazgatósága által elfogadott szabályzatban előírt határidőben, tartalommal és módon értesíteni, ha a szövetkezeti 
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hitelintézet peres, nemperes vagy hatósági eljárást indított, vagy ellene ilyen eljárást vagy pénzügyi békéltető 
testületi eljárást indítottak, valamint ha a szövetkezeti hitelintézet, illetve a Központi Bank büntető feljelentést tett, 
vagy a szövetkezeti hitelintézetet, illetve a Központi Bankot érintően büntetőeljárás indult. A büntető feljelentésről 
és a büntető eljárás megindulásáról az Integrációs Szervezet köteles a tudomásszerzésétől számított 8 napon belül 
értesíteni a Felügyeletet.
(2) Az egyetemleges felelősséget érintő eljárások kezelésére és az azokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségre 
vonatkozóan az Integrációs Szervezet igazgatósága szabályzatot alkot.”

19. §  Az Szhitv. 16. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  Felügyelet a  17/U.  § (7)–(9)  bekezdésében meghatározott rendelkezések megtartásának ellenőrzésére 
–  az  Mnbtv. 29. alcímében meghatározott szabályok alapján – hivatalból indított fogyasztóvédelmi ellenőrzési 
eljárást folytat le.”

20. §  Az Szhitv. 17/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  szövetkezeti hitelintézet a  Hpt. 3.  § (1) és (2)  bekezdése, valamint a  Hpt. 7.  § (3)  bekezdése szerinti 
tevékenységet végezhet.”

21. §  Az Szhitv. 17/C. §-a a következő (2a)–(2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  Integrációs Szervezet – intézményvédelmi céllal – a  (2)  bekezdés alapján végrehajtott intézkedés vagy 
intézkedések sikertelensége esetén tőkeemeléssel tulajdont szerezhet a  Központi Bankban és a  szövetkezeti 
hitelintézetben. Az  Integrációs Szervezet az  ily módon a  Központi Bankban, illetve a  szövetkezeti hitelintézetben 
tulajdonába került részesedést két éven belül köteles elidegeníteni. A  Központi Bank intézményvédelmi céllal 
szerzett részvényeinek elidegenítése esetében a  Központi Bank részvényeseinek, míg a  szövetkezeti hitelintézet 
intézményvédelmi céllal szerzett tulajdonosi részesedésének elidegenítése esetén – a  szabályozott piacra 
bevezetett értékpapírok kivételével – az adott szövetkezeti hitelintézet tulajdonosainak elővásárlási joga van.
(2b) Az Integrációs Szervezet a Központi Bank és a részvénytársasági formában működő szövetkezeti hitelintézetek 
közgyűlésén a (2a) bekezdés alapján szerzett részesedése arányában gyakorolja a szavazati jogokat.
(2c) A  szövetkezeti formában működő szövetkezeti hitelintézeteknél, amelyben az  Integrációs Szervezet 
a  (2a)  bekezdés alapján részesedést szerzett, kizárólag az  Integrációs Szervezet jóváhagyásával hozható meg 
közgyűlési határozat.”

22. §  Az Szhitv. 17/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17/D.  § (1) A  csoportszintű helyreállítási tervnek az  e  §-ban foglaltak figyelembevételével kell tartalmaznia 
a  szövetkezeti hitelintézet fő üzletágai, működési folyamatai és eszközei értékének, értékesíthetőségének 
meghatározására irányuló eljárásokra, továbbá az  értékesítésükkel kapcsolatos lépésekre vonatkozó 
rendelkezéseket.
(2) A csoportszintű helyreállítási tervnek olyan rendelkezéseket kell tartalmaznia, amelyek biztosítják, hogy
a) az  üzletághoz tartozó szerződésállomány átruházásával kapcsolatban a  szövetkezeti hitelintézet eszközeinek 
és forrásainak megbízható és valós értékelését független, jogszabályban meghatározott szakmai és 
összeférhetetlenségi követelményeknek megfelelő – a Szan. tv. 22. § (7) bekezdésében meghatározott feltételeknek 
megfelelő – személy (a továbbiakban: független értékelő) végezze,
b) a  független értékelő által készített értékelés alapján az  üzletágak egésze – az  adott tevékenység végzésére 
működési engedéllyel rendelkező – szövetkezeti hitelintézet részére történő értékesítéséhez szükséges lépések és 
azok időkerete vonatkozásában előzetesen intézkedési terv készüljön,
c) az intézkedési terv alapján minden észszerű lépés meghozatalra kerüljön annak érdekében, hogy a helyreállítási 
terv életbe léptetésére kötelezett szövetkezeti hitelintézet üzletága szerződésállományának az  átruházására 
a  független értékeléssel összhangban, az  adott körülmények között szokásos piaci feltételek mellett kerüljön sor 
az Integrációs Szervezet szövetkezeti hitelintézet tagja részére,
d) amennyiben a c) pont szerinti értékesítés a helyreállítási tervben – az e) pontra is figyelemmel – meghatározott 
határidő alatt eredménytelenül zárult, akkor minden észszerű lépés meghozatalra kerüljön az  üzletágak 
szerződésállományának az Integrációs Szervezet szövetkezeti hitelintézet tagja részére történő mielőbbi átruházása 
érdekében, azzal, hogy az  állományátruházás sikeres lebonyolítása érdekében sor kerülhet a  Szövetkezeti 
Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapja pénzeszközeinek a felhasználására,
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e) az átruházott állományok ügyfeleit az adott helyzethez képest rövid ideig tartó bizonytalanság, továbbá alacsony 
adminisztrációs teher terhelje.
(3) A csoportszintű helyreállítási tervnek tartalmaznia kell a következő esetköröket az indikátorok meghatározására:
a) a  szövetkezeti hitelintézet szavatoló tőkéje a  17/C.  § (1)  bekezdésében meghatározott szint alá süllyed, és 
a  17/C.  § (2)  bekezdésében meghatározott intézkedések egyike sem vezetett eredményre, vagy azok nem teszik 
lehetővé, hogy a szövetkezeti hitelintézet helyreállítsa megbízható és biztonságos működését, vagy
b) az 1. § (1) bekezdés y) pont ya) alpontja szerinti válsághelyzet megszüntetése érdekében tett intézkedések nem 
vezettek eredményre, és a további intézkedések meghozatalától sem várható eredmény.
(4) A  (2)  bekezdés b)  pontjában meghatározott intézkedési terv életbe léptetéséhez az  Integrációs Szervezet 
igazgatóságának előzetes jóváhagyása szükséges. A  helyreállítási terv életbe léptetésére kötelezett szövetkezeti 
hitelintézet vagy más szövetkezeti hitelintézet, továbbá a  független értékelő köteles az  Integrációs Szervezet 
rendelkezésére bocsátani minden olyan információt, amely az  intézkedési terv jóváhagyásához, és az  abban 
meghatározásra kerülő lépések teljesítésének ellenőrzéséhez szükséges.
(5) Az  Integrációs Szervezet igazgatósága értesíti a  Felügyeletet, ha a  helyreállítási tervben szereplő indikátor 
alapján a hitelintézetnek meg kell hoznia a helyreállítási tervben rögzített lépéseket, valamint köteles az intézkedési 
terv jóváhagyásáról a Felügyeletet soron kívül tájékoztatni.
(6) Ha a  helyreállítási terv végrehajtásának eredményeként a  szövetkezeti hitelintézet minden olyan üzletága 
értékesítésre, illetve szerződésállománya átruházásra került, amely csak működési engedély birtokában végezhető, 
az  Integrációs Szervezet – a  Felügyelet egyidejű értesítésével – rendelkezik az  érintett szövetkezeti hitelintézet 
Integrációs Szervezeti tagságának megszűnéséről.”

23. §  Az Szhitv. a 17/E. §-t megelőzően a következő 8/D. alcím címmel egészül ki:
„8/D. Alapítás és működés”

24. § (1) Az Szhitv. 17/E. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  tagok nyilvántartását a  szövetkezeti formában működő szövetkezeti hitelintézet igazgatósága naprakészen 
vezeti, és ez tükrözi a tag vagyoni hozzájárulása összegében bekövetkezett változásokat is. A tagok nyilvántartása 
az  alábbi adatokat tartalmazza: a  tag nevét, adóazonosító számát, természetes személy esetén születési idejét, 
lakóhelyét, anyja születési nevét, jogi személy esetén annak székhelyét, cégjegyzékszámát, valamint mellékletként 
a  tényleges tulajdonosi nyilatkozatot. A  tagok nyilvántartása tartalmazza ezenfelül a  tag felvételéről hozott 
döntés számát, a  tagsági jogviszony keletkezésének időpontját, a  tag által teljesített vagyoni hozzájárulás 
összegét, a  részesedés mértékét, a  teljesítés időpontját, valamint a  tagsági jogviszony megszűnésének 
időpontját, az  elszámolás során a  tagnak kifizetett összeget és a  kifizetés időpontját is. A  tagok nyilvántartását, 
a  részvénykönyvet és a  bennük szereplő adatokat bárki megtekintheti, aki jogi érdekét igazolja, illetve a  tagok 
nyilvántartása, a  részvénykönyv és azok mellékletei nyilvánosak az  Integrációs Szervezet igazgatósága által 
elfogadott szabályzatban meghatározott módon és körben. A  szövetkezeti hitelintézet – az  Integrációs 
Szervezet e  törvényben meghatározott feladatainak az  ellátása céljából – a  tagok nyilvántartásában, illetve 
a  részvénykönyvben szereplő adatokról, valamint az  azokban bekövetkező módosításokról – ideértve a  17/F.  § 
(2)  bekezdésében foglaltaknak történő megfelelés vizsgálatát is – az  Integrációs Szervezet igazgatósága által 
elfogadott szabályzatban meghatározott módon és határidőben bejelentést tesz az  Integrációs Szervezetnek. 
Az  így megismert adatok tekintetében az  Integrációs Szervezet adatkezelő. Az  Integrációs Szervezet az  adatokat 
a  tagnyilvántartásban, illetve a  részvénykönyvben szereplő személy szövetkezeti hitelintézeti tagságának 
a megszűnését követő 5 évig, de legfeljebb a szövetkezeti hitelintézet Integrációs Szervezeti tagsági jogviszonyának 
megszűnéséig jogosult kezelni.”

 (2) Az Szhitv. 17/E. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A szövetkezeti hitelintézetben tagsági jogokat csak a tagok nyilvántartásába, illetve a részvénykönyvbe történő 
bevezetést, a  (3)  bekezdés szerinti feltárást, valamint a  feltárt adatoknak az  Integrációs Szervezet részére történő 
bejelentését követő naptól lehet gyakorolni.”

 (3) Az Szhitv. 17/E. §-a a következő (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  szövetkezeti hitelintézet az  Integrációs Szervezet igazgatósága által meghatározott mintaalapszabálynak 
megfelelően hitelszövetkezet, takarékszövetkezet és részvénytársaság formában működhet. A 3. § (2) bekezdésében 
meghatározott követelmények teljesítése esetén részvénytársasági formában működő bank és szakosított 
hitelintézet is kérheti felvételét az  Integrációs Szervezetbe, ha az  Integrációs Szervezet tagfelvételi szabályzatának 
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megfelel és a  Központi Bank igazgatósága a  felvétellel előzetesen egyetért, valamint ahhoz a  Felügyelet is 
hozzájárul.
(6) Az  Integrációs Szervezet a  szövetkezeti hitelintézeti integráció céljainak és különösen a  hatékony, prudens és 
biztonságos működés, valamint az alapszabályában meghatározott más célok megvalósítása érdekében hatáskörrel 
rendelkezik a Központi Bankkal előzetesen egyeztetett mintaalapszabály meghatározására és módosítására.
(7) A  szövetkezeti hitelintézet alapszabálya az  Integrációs Szervezet igazgatóságának előzetes jóváhagyása 
esetén fogadható el, módosítható, illetve, ha az  Integrációs Szervezet igazgatósága új mintaalapszabályt ad 
ki, a  szövetkezeti hitelintézet alapszabályát köteles az  Integrációs Szervezet igazgatósága által meghatározott 
határidőn belül a mintaalapszabálynak megfelelően módosítani.”

25. §  Az Szhitv. 17/H. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17/H.  § (1) Szövetkezeti hitelintézet csak az  Integrációs Szervezet tagjaként működhet és folyamatosan köteles 
teljesíteni a  3.  § (2)  bekezdéséből és az  e  törvényből fakadó egyéb kötelezettségeit is. A  szövetkezeti hitelintézet 
a  3.  § (3)  bekezdésében meghatározott részvényt csak az  Integrációs Szervezetből való kilépést követően 
értékesítheti.
(2) A  szövetkezeti formában működő szövetkezeti hitelintézet esetében a  tag csak a  szövetkezet tagját 
hatalmazhatja meg a közgyűlésen történő képviseletre azzal, hogy egy tag kizárólag egy további tagot képviselhet. 
A küldött csak a szövetkezet tagját hatalmazhatja meg a küldöttgyűlésen történő képviseletre azzal, hogy a küldött 
kizárólag olyan tagot hatalmazhat meg, akit a küldött választása alkalmával az adott küldött akadályoztatása esetére 
jelölnek ki a küldöttgyűlésen a küldött helyetti részvételre.
(3) Szövetkezeti hitelintézet esetében a  közgyűlés napját megelőző 15 nappal az  összehívásról hirdetményt kell 
közzétenni, valamint a közgyűlés napját megelőző legalább 15 nappal értesíteni kell a tagot a napirendi pontokról, 
vagy az  összehívásáról szóló, a  napirendi pontokat is tartalmazó meghívót – minden napirendre vonatkozóan 
az  előterjesztéssel és a  kapcsolódó anyagokkal – valamennyi tagnak legalább a  közgyűlés napját megelőző 
15 nappal meg kell küldeni. Azoknak a tagoknak, akik ezt írásban kérik, a közgyűlésre szóló meghívót elektronikus 
úton kell megküldeni. A közgyűlés által meghozott határozatokról valamennyi tagot tájékoztatni kell.
(4) A  szövetkezeti formában működő hitelintézet esetén a  Ptk.-nak a  tag személyes közreműködésére vonatkozó 
rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
(5) Ha a szövetkezeti formában működő szövetkezeti hitelintézet a (3) bekezdés szerint szabályosan összehívott két, 
egymást követő közgyűlése is határozatképtelen a mindkét közgyűlés napirendjén szereplő alapszabály-módosítás, 
a  szövetkezeti formában működő szövetkezeti hitelintézet egyesülése, szétválása, gazdasági társasággá történő 
átalakulása tekintetében, akkor az  utóbbi közgyűlés legfeljebb 3 napon belül megismételt közgyűlésén ezen 
kérdésekben a jelenlévők legalább kétharmadának szavazata elegendő, amennyiben az alábbi feltételek teljesültek:
a) a megismételt közgyűlésen az Integrációs Szervezet képviselője személyesen is részt vett, és
b) ha a  szövetkezeti hitelintézet rendelkezik honlappal, legalább honlapján, valamint egy országos napilapban 
és egy, a  szövetkezeti formában működő szövetkezeti hitelintézet székhelye szerinti megyei napilapban legalább 
a  megismételt közgyűlés előtt 3 nappal meghirdették a  megismételt közgyűlés helyét, idejét és napirendjét, 
valamint az arról szóló tájékoztatást, hogy a jelenlévők legalább kétharmadának szavazatával döntés hozható.”

26. §  Az Szhitv. 17/K. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A  szövetkezeti hitelintézet értékpapír kibocsátásához, tőkéjének leszállításához vagy felemeléséhez 
az  Integrációs Szervezet igazgatóságának előzetes hozzájárulása szükséges. Az  Integrációs Szervezet igazgatósága 
a  hozzájárulással kapcsolatos döntését a  Központi Bank igazgatóságának beleegyezését követően hozhatja meg. 
Az  Integrációs Szervezet igazgatósága a  hozzájárulását megtagadja a  17/Q.  § (5)  bekezdésében foglalt esetben, 
továbbá akkor, ha a tervezett intézkedés a betétesek érdekeit veszélyeztetheti.
(1a) A  szövetkezeti hitelintézet vezető tisztségviselőinek kinevezéséhez az  Integrációs Szervezet igazgatóságának 
előzetes hozzájárulása szükséges. Az  Integrációs Szervezet kezdeményezheti, hogy a  Központi Bank szövetkezeti 
hitelintézet részvényesénél, illetve az  Integrációs Szervezet szövetkezeti hitelintézet tagjánál tartsanak közgyűlést, 
amelynek napirendi pontja a  tisztújítás a  vezető tisztségviselők vonatkozásában. Az  érintett szövetkezeti 
hitelintézetnél a jogszabály által megengedett legrövidebb időn belül meg kell tartani a közgyűlést.”

27. §  Az Szhitv. 17/L. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17/L. § (1) A szövetkezeti hitelintézetnek a Hpt. 159. § (2) bekezdésében és a Bszt. 117. § (1) bekezdésében előírt 
titoktartási kötelezettsége nem áll fenn a  szövetkezeti hitelintézeti integrációval kapcsolatos feladatkörében 
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eljáró Központi Bankkal és az  Integrációs Szervezettel, a  Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapjával, 
valamint a  szövetkezeti hitelintézeti integrációval kapcsolatos feladatkörében eljáró kormánybiztossal szemben. 
A szövetkezeti hitelintézet a Hpt. 160. §-a szerinti banktitkot és a Bszt. 118. § (1) bekezdése szerinti értékpapírtitkot 
kiadhatja a  szövetkezeti hitelintézeti integrációval kapcsolatos feladatkörében eljáró Központi Banknak, 
az Integrációs Szervezetnek, e körben a banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn.
(2) A  szövetkezeti hitelintézeteknek és a  Központi Banknak a  Hpt. 165.  § (1)  bekezdésében és a  Bszt. 118.  § 
(1)  bekezdésében előírt bank- és értékpapírtitok – ideértve a  személyes adatokat is –, továbbá a  pénzforgalmi 
szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 59.  §-a szerinti fizetési titok, valamint a  biztosítási 
tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 135.  §-a szerinti biztosítási titok megtartási kötelezettsége nem 
áll fenn az  1.  § (4)  bekezdése szerinti egyetemleges felelősségvállalásban részt vevő szövetkezeti hitelintézeti 
integrációs tagok egymás közti viszonyában, valamint e szervezeteknek az Integrációs Szervezettel és a Szövetkezeti 
Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapjával szemben. Az  adatokat az  Integrációs Szervezet a  szövetkezeti 
hitelintézetek integrációjával kapcsolatos feladatai ellátása, a Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapja 
a  tőkefedezeti feladatainak ellátása, a  szövetkezeti hitelintézet pedig a  pénzügyi szolgáltatásai nyújtása, illetve 
e törvényben meghatározott feladatai ellátása céljából, a szükséges mértékben kezelheti.”

28. §  Az Szhitv. 17/M. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapja (a  továbbiakban: Alap) a  szövetkezeti hitelintézetek, 
a  Központi Bank és az  Integrációs Szervezet tagságával működő jogi személy. Az  Alap célja, hogy elsődlegesen 
helyt álljon a  szövetkezeti hitelintézeti integráció tagjaival szemben egyetemlegesség alapján érvényesített 
követelésekért, továbbá az  Alap pénzeszközeinek a  felhasználásával biztosítsa a  17/D.  § (2)  bekezdés d)  pontja 
szerinti állományátruházás sikeres lebonyolítását.”

29. §  Az Szhitv. 17/N. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  Alap igazgatótanácsának tagjai az  Integrációs Szervezet és a  Központi Bank által jelölt két-két személy, 
valamint a szövetkezeti hitelintézetek által jelölt egy személy. Az igazgatótanács elnökét az igazgatótanács választja 
saját tagjai közül.”

30. §  Az Szhitv. 17/P. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  Alapba a  (2)  bekezdés szerint befizetett összeg kizárólag a  szövetkezeti hitelintézeti integráció tagjaival 
szemben az  egyetemlegesség alapján érvényesített követelések rendezésére, továbbá a  17/D.  § (2)  bekezdés 
d)  pontja szerinti állományátruházás sikeres lebonyolításhoz szükséges pénzeszköz biztosítására használható fel. 
Visszakövetelésére sem a  szövetkezeti hitelintézet sem annak felszámolója vagy hitelezője nem jogosult, sem 
a  szövetkezeti hitelintézet fennállása alatt, sem működési engedélyének visszavonása vagy egyébként jogutód 
nélküli megszűnése esetén.”

31. §  Az Szhitv. 17/Q. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17/Q.  § (1) A  szövetkezet formában működő szövetkezeti hitelintézet tagjának tulajdonában álló részjegy, illetve 
vagyoni hozzájárulás tekintetében a szövetkezeti hitelintézet kizárólag abban az esetben számolhat el a taggal, ha 
a tag tagsági jogviszonya a 17/R. § alapján megszűnik.
(2) Ha az  (1)  bekezdésben meghatározott elszámolás – a  tag, annak örököse vagy jogutódja érdekkörében 
felmerült okból – az  arra vonatkozó szabályok alapján határidőben nem lehetséges, a  szövetkezet formában 
működő szövetkezeti hitelintézet intézkedik a részjegy, illetve vagyoni hozzájárulás bevonásáról és a  jegyzett tőke 
leszállításáról. A bevonást követően a részjegy, illetve vagyoni hozzájárulás tekintetében fennálló tagsági jogok és 
kötelezettségek összessége, és a  részjegy, illetve vagyoni hozzájárulás jogosultjának tagsági viszonya megszűnik. 
A  tag, annak örököse vagy jogutódja a  bevonást követően a  17/R.  §-ban meghatározott rendelkezések alapján 
tarthat igényt a  bevont részjegyre vagy vagyoni hozzájárulásra jutó jegyzett tőke névérték alapján járó arányos 
összegével egyező összegre.
(3) A tagsági jogviszony fenntartása esetén a tag által tulajdonolt részjegy, illetve vagyoni hozzájárulás tekintetében 
a szövetkezet formában működő szövetkezeti hitelintézetet visszaváltási kötelezettség nem terheli.
(4) A  jegyzett tőke leszállításáról vagy a  tagnak, illetve részvényesnek a  jogviszonyához kötődő bármilyen 
jogcímen történő kifizetésről vagy visszafizetésről a  szövetkezeti hitelintézet közgyűlése az  Integrációs Szervezet 
igazgatóságának előzetes hozzájárulását követően dönthet. Az  Integrációs Szervezet igazgatósága az  előzetes 
hozzájárulással kapcsolatos döntését a Központi Bank igazgatóságának beleegyezését követően hozhatja meg.
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(5) A (4) bekezdésben meghatározott előzetes hozzájárulást az Integrációs Szervezet igazgatósága nem tagadhatja 
meg, ha a  kifizetés vagy visszafizetés a  szövetkezeti hitelintézet fizetőképességét vagy üzleti tervének teljesítését 
vagy az  egyedi alapon megállapított szavatoló tőke szint elérését vagy a  tagok (részvényesek) érdekét nem 
veszélyezteti. Az  Integrációs Szervezet igazgatósága köteles megtagadni az  előzetes hozzájárulást, ha az  adott 
szövetkezeti hitelintézet vizsgálata tőkepótlás szükségességét állapította meg és ez még nem került végrehajtásra.
(6) Ha a  részjegyre, illetve a  vagyoni hozzájárulásra jutó jegyzett tőkét veszteség fedezésére kell felhasználni, 
a  közgyűlés a  részjegyek, illetve a  vagyoni hozzájárulások egy egységre jutó összegét (névértékét) arányosan 
csökkenti.
(7) A szövetkezeti hitelintézet saját részvényét az  Integrációs Szervezet igazgatóságának előzetes hozzájárulásával 
szerezheti meg. Az Integrációs Szervezet igazgatósága az előzetes hozzájárulással kapcsolatos döntését a Központi 
Bank igazgatóságának beleegyezését követően hozhatja meg.
(8) Ha az  Integrációs Szervezet bármely tagjának tulajdonosa a  tulajdoni hányadát az  Integrációs Szervezet 
tagján, vagy annak tulajdonosán kívüli harmadik személy részére kívánja értékesíteni, úgy – a szabályozott piacra 
bevezetett értékpapírok kivételével – az Integrációs Szervezetet elővásárlási jog illeti meg. Az Integrációs Szervezet 
az  elővásárlási jogának gyakorlására az  Integrációs Szervezet bármely tagját kijelölheti. Az  elővásárlási jog 
gyakorlásának részletszabályait az Integrációs Szervezet szabályzatban állapítja meg.”

32. §  Az Szhitv. 17/S. §-át megelőző alcím és 17/S. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8/H. Átalakulás, egyesülés, szétválás
17/S.  § (1) A  szövetkezeti hitelintézet átalakulása, egyesülése vagy szétválása az  Integrációs Szervezet 
igazgatóságának előzetes hozzájárulásához kötött. Az  Integrációs Szervezet igazgatósága az  előzetes 
hozzájárulással kapcsolatos döntését a  Központi Bank igazgatóságának beleegyezését követően adhatja meg. 
Az Integrációs Szervezet igazgatósága nem tagadhatja meg az előzetes hozzájárulást, ha az átalakulás, az egyesülés 
vagy a  szétválás a  szövetkezeti hitelintézet fizetőképességét, üzleti tervének teljesítését vagy az  egyedi alapon 
megállapított szavatolótőke-szint elérését nem veszélyezteti.
(2) A hozzájárulás különösen akkor tagadható meg, ha
a) az  átalakulással, egyesüléssel vagy szétválással érintett szövetkezeti hitelintézet vizsgálata tőkepótlás 
szükségességét állapította meg és ez még nem került végrehajtásra, vagy a tervezett intézkedés a betétesek vagy 
az  átalakulással, egyesüléssel vagy szétválással érintett valamely hitelintézet vagy az  Integrációs Szervezet 1.  § 
(4) bekezdése szerinti egyetemleges felelősség mellett működő más tagjának érdekeit veszélyezteti;
b) az  átalakulás, az  egyesülés vagy a  szétválás a  szövetkezeti hitelintézet fizetőképességét, üzleti tervének 
teljesítését vagy az egyedi alapon megállapított szavatolótőke-szint elérését veszélyezteti; vagy
c) az  átalakulás, az  egyesülés vagy a  szétválás az  érintett szövetkezeti hitelintézet tagjainak, vagy a  szövetkezeti 
hitelintézetek integrációjának érdekeit veszélyezteti.
(3) Az  Integrációs Szervezet az  átalakulásra, az  egyesülésre és a  szétválásra vonatkozó – integrációs célokat és 
alapelveket is tartalmazó – irányelvben rögzíti azokat a körülményeket, amelyek fennállása esetén megállapítható, 
hogy az átalakulás, az egyesülés vagy a szétválás az érintett szövetkezeti hitelintézet tagjainak, vagy a szövetkezeti 
hitelintézetek integrációjának érdekeit veszélyezteti.
(4) Az  Integrációs Szervezet a  szövetkezeti hitelintézeti integráció céljainak elérése érdekében elrendelheti, 
hogy a  szövetkezeti hitelintézet vezetősége hívjon össze közgyűlést, ahol napirendi pont a  kijelölt szövetkezeti 
hitelintézet átalakulása, egyesülése vagy szétválása. A kijelölt szövetkezeti hitelintézetnél a közgyűlést a jogszabály 
által megengedett legrövidebb időn belül meg kell tartani.
(5) A szövetkezeti hitelintézet átalakulása, egyesülése vagy szétválása esetén a lekötött tartalékba helyezett, fel nem 
osztható vagyont a jogutód lekötött tartalékába kell helyezni.”

33. §  Az Szhitv. 17/T. §-a a következő (1) és (2) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Ha a  szövetkezeti hitelintézet a  jogutód nélküli megszűnéséről határoz, vagy a  Felügyelet a  szövetkezeti 
hitelintézet működési engedélyét a  törvényben foglalt bármely esetben visszavonja, a  Hpt. rendelkezéseit 
az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A szövetkezeti hitelintézet a  jogutód nélküli megszűnéséről az  Integrációs Szervezet igazgatóságának előzetes 
hozzájárulását követően dönthet.”
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34. §  Az Szhitv. a 17/T. §-t követően a következő IV. Fejezettel egészül ki:
„IV. FEJEZET
EGYSÉGES INFORMATIKAI RENDSZER
8/J. Az egységes informatikai rendszer működése
17/U.  § (1) Az  Integrációs Szervezet 1.  § (4)  bekezdése szerinti egyetemleges felelősség mellett működő tagjai 
az  informatikai alkalmazást igénylő tevékenységüket – az  Integrációs Szervezet által meghatározott ütemezett 
csatlakozással – az egységes informatikai rendszer használatával kötelesek ellátni, és az ügyfelek, egyéb érintettek 
–  az  igénybe vett szolgáltatásoktól függően személyes adatnak, bank-, értékpapír-, fizetési, illetve biztosítási 
titoknak is minősülő – adatait az  egységes informatikai rendszer közös adatbázisában kötelesek nyilvántartani, 
ideértve a  már a  csatlakozás időpontjában kezelt adatokat is. Az  egységes informatikai rendszerre való átállást, 
beleértve a  korábbi informatikai rendszerekben meglévő adatok migrálását és azok központi feldolgozását, 
2017. december 31-ig valamennyi szövetkezeti hitelintézet esetében teljes körűen biztosítani kell.
(2) A Központi Bank egységes informatikai rendszer kialakításáról szóló szabályzata határozza meg
a) az egységes informatikai rendszer modularitását,
b) az egyes modulok funkcionalitását,
c) az egységes informatikai rendszer szolgáltatói hátterét, valamint
d) az  egységes informatikai rendszerhez csatlakozott tagok (a  továbbiakban: csatlakozott tagok) és felhasználóik 
– szükség szerint – eltérő szintű jogosultságait.
(3) Az  egységes informatikai rendszerben kezelt személyes adatokat, bank-, értékpapír-, fizetési, illetve biztosítási 
titoknak is minősülő adatokat a  csatlakozott tagok tevékenységi körük ellátásával összefüggésben a  célhoz 
kötöttség elvének figyelembevételével kölcsönösen megismerhetik, és a  Központi Bank egységes informatikai 
rendszer kialakításáról szóló szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezelhetik.
(4) A  csatlakozott tagok a  szövetkezeti hitelintézeti integráció céljainak megfelelően – a  Központi Bank 
szabályzatában foglaltak szerint, erre vonatkozó külön megállapodás nélkül is – jogosultak egymás ügyfeleinek 
kölcsönös kiszolgálására az egységes informatikai rendszerben kezelt adatok felhasználásával.
(5) Az  egységes informatikai rendszerben történő adatkezelés tekintetében a  csatlakozott tagok közös 
adatkezelőnek minősülnek. A  Központi Bank feladatköre kiterjed az  egységes informatikai rendszer közös 
adatbázisán alapuló kockázatelemzésre és kockázatkezelésre.
(6) Az  adatok egységes informatikai rendszerben történő közös adatkezelésének időtartama – ha törvény 
eltérő időtartamot nem határoz meg – a  mindenkori polgári jogi elévülés időtartama, amelyet az  ügyféllel 
fennálló jogviszony megszűnésétől – jogviszony létre nem jötte esetén a  jogviszony létrejöttét megakadályozó 
jogcselekmény hatályosulásától – kell számítani.
(7) A  csatlakozott tag az  ügyfelekkel kötött pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásaira, valamint befektetési 
szolgáltatási tevékenységre és kiegészítő szolgáltatásra vonatkozó szerződéseit az  egységes informatikai rendszer 
alkalmazására tekintettel módosíthatja az alábbi feltételek fennállása esetén:
a) a módosításra kizárólag az egységes informatikai rendszer alkalmazása által indokolt körben kerül sor,
b) a módosítás hatása az ügyfél számára nem okoz jelentős érdeksérelmet a szerződés teljesítése során; valamint
c) a  csatlakozott tag legalább 60 nappal, majd ismételten legalább 30 nappal a  módosítás hatálybalépését 
megelőzően, postai úton vagy az  adott szerződésben a  kapcsolattartásra előírt módon tájékoztatja az  ügyfeleket 
a módosításról és a (8) bekezdésben meghatározott felmondási jogról.
(8) Az  ügyfél a  (7)  bekezdésben meghatározottak szerint módosított szerződést a  módosítás hatálybalépéséig 
költség- és díjmentesen felmondhatja, ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy a  módosítás tényét az  ügyfél 
tudomásul vette. A  felmondásból eredően a  csatlakozott tag és az  ügyfél között fennálló egyéb jogviszonyban 
az ügyfelet hátrány nem érheti.
(9) A pénzforgalmi szolgáltatásra vonatkozó szerződés módosítása esetén a  (7) bekezdés c) pontjában foglalt első 
tájékoztatásban a  csatlakozott tag a  tájékoztató levél kiküldésének hónapját megelőző hónaptól visszaszámított 
1 év számlatörténetének alapulvételével bemutatja, hogy az  ügyfélnek ezen időszakban milyen összegű fizetési 
kötelezettségekkel kellene számolnia a módosítást megelőzően, illetve azt követően hatályos szerződési feltételek 
figyelembevételével, továbbá, hogy az összehasonlítás alapján a módosítás az ügyfél számára kedvező, közömbös 
vagy kedvezőtlen. A csatlakozott tag köteles a tájékoztatásban felhívni a fogyasztó figyelmét a szabályozott fizetési 
számlaváltás lehetőségére.
(10) A  Központi Bank szövetkezeti hitelintézeti integráción belüli fizetési és elszámolási, valamint az  értékpapír-
elszámolási rendszerek kialakítására irányuló döntéshozó szerveinek munkájában az  Integrációs Szervezet 
igazgatóságának képviselője tanácskozási joggal vesz részt.
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(11) Az egységes informatikai rendszer alkalmazása során a kamatnapok számítása minden szövetkezeti hitelintézet 
és a Központ Bank vonatkozásában is egységesen történik.
8/K. A Központi Adatfeldolgozó feladatai
17/V.  § (1) Az  egységes informatikai rendszer folyamatos üzemeltetését és fejlesztését végző Központi 
Adatfeldolgozót az Integrációs Szervezet igazgatósága bízza meg a Központi Bank javaslatára.
(2) Az  Integrációs Szervezet ügyvezetése és a  Központi Bank együttesen határozzák meg a  Központi 
Adatfeldolgozónak az  egységes informatikai rendszer fejlesztésére és működésére vonatkozó tevékenységét 
szabályozó, jogait és kötelezettségeit tartalmazó megállapodás feltételeit. A megállapodást az Integrációs Szervezet 
igazgatósága köti meg, módosítja vagy szünteti meg a  Központi Adatfeldolgozóval a  Központi Bank javaslata 
alapján.
(3) Az egységes informatikai rendszerhez történő csatlakozás a Központi Adatfeldolgozóval megkötött – a Központi 
Bank és az Integrációs Szervezet igazgatósága által jóváhagyott, a (2) bekezdés szerinti megállapodásnak megfelelő – 
egyedi üzemeltetési szerződés útján történik.
(4) A csatlakozott tag köteles a Központi Bank által utasításban megjelölt egyedi banki informatikai rendszerre való 
átállásnak a  megjelölt határidőben eleget tenni. Az  átállással kapcsolatos feladatokról és az  átállásra vonatkozó 
utasítás kiadásával kapcsolatos szabályokról a Központi Bank szabályzatot alkot.
(5) A  csatlakozott tagok a  Központi Adatfeldolgozó vonatkozásában mentesülnek a  Hpt. 68.  § (6)  bekezdésében 
meghatározott kötelezettség alól. E kötelezettséget az Integrációs Szervezet teljesíti.”

35. §  Az Szhitv. 19. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A  szövetkezeti hitelintézet nem vállalhat olyan kötelezettséget, amelyre szavatoló tőkéje az  utolsó lezárt 
üzleti évre vonatkozó, elfogadott beszámolója szerint nem nyújt fedezetet, kivéve, ha az  Integrációs Szervezet 
igazgatósága erre előzetesen, írásban felmentést ad.
(3) A  szövetkezeti hitelintézet köteles értesíteni a  Felügyeletet és az  Integrációs Szervezetet, ha az  Integrációs 
Szervezet igazgatósága által meghatározott szöveggel elfogadott új alapszabályával, alapító okiratával vagy ezek 
bármely módosításával kapcsolatos bejegyzési kérelmét a  cégbíróság elutasítja. A  cégbíróság elutasító döntése 
esetén az érintett szövetkezeti hitelintézet az  Integrációs Szervezet igazgatósága által meghatározott új szöveggel 
az  új szövegnek az  érintett szövetkezeti hitelintézet részére történt megküldését követő 30 napon belül köteles 
elfogadni új alapszabályát, alapító okiratát, vagy azok módosítását, és azt benyújtani a cégbíróságnak. A cégbírósági 
elutasítást követően elfogadott új vagy módosított alapszabály vagy alapító okirat engedélyezésével kapcsolatos 
felügyeleti eljárásban az ügyintézési határidő 20 munkanap.”

36. § (1) Az Szhitv. 20/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  Integrációs Szervezet és a  Központi Bank által az  e  törvényben meghatározott rendelkezések alapján 
kibocsátott szabályzatokat a  szövetkezeti hitelintézetek, illetve – a  Központi Bankra rendelkezéseket tartalmazók 
esetén – a Központi Bank az azokban megjelölt hatálybalépés napjától kötelesek alkalmazni.”

 (2) Az Szhitv. 20/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  11/F.  § (8)  bekezdése vonatkozásában a  kilépő tag köteles a  kilépési szándéknyilatkozat benyújtásakor 
–  könyvvizsgálói jelentéssel ellátott közbenső mérleg alapján – fennálló saját tőke értékének megfelelő összeget 
a  tagsági jogviszony megszűnését követő 730 napig – ha pedig ezen időszak alatt igényt jelentettek be, annak 
teljesítéséről való döntésig – a  Központi Banknál elkülönített számlán tartani. A  kilépő tag a  saját tőke értékének 
az  elkülönített számlán történő elhelyezéséről köteles írásban értesíteni az  Integrációs Szervezetet. Az  Alapba 
a szövetkezeti hitelintézet által a kilépési szándék bejelentéséig befizetett összeg levonható a jelen bekezdés szerint 
a  Központi Banknál elkülönített bankszámlán elhelyezendő összegből. Az  elkülönített bankszámlán elhelyezendő 
összeg felszabadítására a Központi Bank által kiadott szabályzatban meghatározott személyek számára, a szabályzat 
szerinti feltételekkel és időpontokban kerül sor.”

37. §  Az Szhitv. 9. alcíme a következő 20/D. §-sal egészül ki:
„20/D.  § Az e  törvényben nem szabályozott eljárási határidőket az  Integrációs Szervezet és a  Központi Bank 
szabályzatban vagy irányelvben állapítja meg.”

38. §  Az Szhitv. 9. alcíme a következő 20/E. §-sal egészül ki:
„20/E.  § (1) Az  Integrációs Szervezet, illetve a  Központi Bank által az  e  törvénynek a  szövetkezeti hitelintézetek 
integrációjával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi LXII. törvény (a  továbbiakban: Mód. tv.) 
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hatálybalépését megelőzően hatályos rendelkezései alapján kiadott intézkedés, szabályzat vagy utasítás alkalmazhatóságát 
nem érintik az e törvény – Mód. tv.-vel megállapított – rendelkezései, mindaddig, míg az adott tárgykörben az arra jogosult 
szervezet – eltérő tartalmú – intézkedést, szabályzatot vagy utasítást nem ad ki.
(2) Az  e  törvény rendelkezéseinek megfelelő csoportszintű helyreállítási terv jóváhagyásáról a  Mód. tv. 
hatálybalépését követő 30 napon belül köteles az Integrációs Szervezet igazgatósága dönteni.
(3) Ha a  Mód. tv. hatálybalépését követően az  Integrációs Szervezet igazgatósági tagjának a  megbízatása 
megszűnik, az új tag megválasztásához az  Integrációs Szervezet szövetkezeti hitelintézeti tagjai több mint felének 
szavazata szükséges mindaddig, amíg az  Integrációs Szervezet igazgatóságának az  ezen szavazati aránnyal 
megválasztott tagjainak a száma el nem éri az e törvényben előírt létszámot.
(4) E törvénynek a – Mód. tv.-vel megállapított – 1. § (5a) bekezdését a Mód. tv. hatálybalépésekor még le nem zárult 
eljárásokra is alkalmazni kell.”

39. §  Az Szhitv.
 1. Preambuluma 5. bekezdésében az  „a törvényben meghatározott szövetkezeti hitelintézetekre, azaz 

a takarékszövetkezetekre, a hitelszövetkezetekre és a törvényben meghatározott olyan más hitelintézetekre 
terjed ki,” szövegrész helyébe az „az Integrációs Szervezetre, a Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös 
Alapjára, a  Központi Bankra, a  törvényben meghatározott szövetkezeti hitelintézetekre, és a  törvényben 
meghatározott olyan más hitelintézetekre – és ezek tulajdonosaira – terjed ki,” szöveg;

 2. 1. § (1) bekezdés v) pontjában a „Tőkepozíciója” szövegrész helyébe a „tőkepozíciója” szöveg;
 3. 1. § (3) bekezdésében az „az 575/2013/EU rendelet” szövegrész helyébe az „az Európai Parlament és a Tanács 

575/2013/EU rendelete” szöveg;
 4. 2.  § (1)  bekezdésében az „a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (a  továbbiakban: Integrációs 

Szervezet)” szövegrész helyébe az „az Integrációs Szervezet” szöveg;
 5. 6. § (3) bekezdésében az „A közgyűlésen” szövegrész helyébe az „A 8. § (2) bekezdésében meghatározott eset 

kivételével a közgyűlésen” szöveg;
 6. 16.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében az „az MNB tv.” szövegrész helyébe az „a Magyar Nemzeti Bankról 

szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mnbtv.)” szöveg;
 7. 16. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „ellenőrzi az Integrációs Szervezet vagy az Integrációs Szervezet 

igazgatóságának vezetője vagy tagja, továbbá az  Integrációs Szervezet Központi Bankja, illetve a  Központi 
Bank igazgatóságának és felügyelőbizottságának vezetője vagy tagja a e törvényben előírt vagy a Felügyelet 
hatósági határozatában elrendelt kötelezettségét teljesítését” szövegrész helyébe az „ellenőrzi az Integrációs 
Szervezet vagy az  Integrációs Szervezet igazgatóságának és felügyelőbizottságának vezetője vagy tagja, 
továbbá a  Központi Bank, vagy a  Központi Bank igazgatóságának és felügyelőbizottságának vezetője vagy 
tagja e törvényben előírt vagy a Felügyelet hatósági határozatában elrendelt kötelezettségének teljesítését” 
szöveg;

 8. 16. § (3) bekezdésében az „MNB tv.” szövegrész helyébe az „Mnbtv.” szöveg;
 9. 17/C. § (8) bekezdésében az „Az (6) bekezdésben” szövegrész helyébe az „A (6) bekezdésben” szöveg;
10. 17/E.  § (3)  bekezdésében az  „Integrációs Szervezet” szövegrész helyébe az  „Integrációs Szervezet 

igazgatósága” szöveg;
11. 17/F.  § (1)  bekezdésében és 17/R.  § (2)  bekezdésében a „részjegy” szövegrész helyébe a „részjegy illetve 

a vagyoni hozzájárulás” szöveg;
12. 17/K. § (6) bekezdés c) pontjában az „illetőleg” szövegrész helyébe az „illetve” szöveg;
13. 17/K.  § (10)  bekezdésében az  „a befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint 

az  általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben” szövegrész helyébe 
az „a Bszt.-ben” szöveg;

14. 17/P.  § (2)  bekezdésében a „május 31-ig” szövegrész helyébe a „július 15-ig” szöveg, valamint az „éves díj 
0,06%” szövegrész helyébe az „éves díj mértéke a teljes állomány 0,06%-a” szöveg;

15. 17/P. § (5) bekezdésében a „fizetendő összeg az Alap” szövegrész helyébe a „fizetendő összeg, vagy a 17/D. § 
(2) bekezdés d) pontja szerinti állományátruházás sikeres lebonyolításhoz szükséges összeg az Alap” szöveg;

16. 17/R. § (3) bekezdésében az „illetőleg” szövegrész helyébe az „illetve” szöveg;
17. 19. § (8) bekezdésében az „Integrációs Szervezet” szövegrész helyébe az „Integrációs Szervezet igazgatósága” 

szöveg, valamint a  „szövetkezeti hitelintézetek egyes csoportjai” szövegrész helyébe a  „szövetkezeti 
hitelintézetek, vagy azok egyes csoportjai” szöveg;
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18. 20/A. § (3) bekezdés a) pontjában az „Alapot és a Központi Bankot” szövegrész helyébe az „Alapot, a Központi 
Bankot és az Integrációs Szervezetet” szöveg;

19. 20/A. § (3) bekezdés b) pontjában az „Alap és a Központi Bank” szövegrész helyébe az „Alap, a Központi Bank 
és az Integrációs Szervezet” szöveg;

20. 20/A. § (4) bekezdésében az „az Alap, Központi Bank valamint az Integrációs szervezet egymással kapcsolatos 
együttműködésének kérdéseit az  Integrációs Szervezet szabályzatban” szövegrész helyébe az  „az Alap, 
a  Központi Bank, valamint az  Integrációs Szervezet egymással kapcsolatos együttműködésének kérdéseit 
az Integrációs Szervezet igazgatósága szabályzatban” szöveg;

21. 20/A. § (8) bekezdésében a „(13) bekezdésben írt feltétel” szövegrész helyébe a „(7) bekezdésben írt feltétel” 
szöveg

lép.

40. §  Hatályát veszti az Szhitv.
 1. 1. § (1) bekezdés j) pontja;
 2. 2. § (5) bekezdésben az „a” szövegrész;
 3. 4. § (2) bekezdésében az „a 20. § (1) szerint” szövegrész;
 4. 4. § (3) bekezdésében a „négy egyenlő részletben” szövegrész;
 5. 5. §-ában az „a 16. § rendelkezéseiben foglaltak szerint” szövegrész;
 6. 9. §-át megelőző az „5.3 Az igazgatóság hatásköre” alcím;
 7. 11. § (3a)–(3h) bekezdése, valamint (10)–(12) bekezdése;
 8. 12. § (3) bekezdése;
 9. 14.  § (4)  bekezdés d)  pontjában az  „a 15.  § (3)  bekezdés szerinti esetben,” és a  „vagy amennyiben 

felfüggesztették Integrációs Szervezeti tagságát vagy folyamatban van kizárása az Integrációs Szervezetből” 
szövegrész;

10. 16. § (1) bekezdésében az „a Központi Bank közreműködésével” szövegrész;
11. 17/D. §-át megelőző a „8/D. Alapítás és működés” alcím;
12. 17/E. § (3) bekezdésében a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy” szövegrész;
13. 17/J. § (2) bekezdése;
14. 17/T.  § (3)  bekezdésében az „a 11.  § (9)  bekezdésében foglalt könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével” 

szöveg;
15. 18. § (5) bekezdése;
16. 19. § (2a) bekezdése;
17. 19. § (4a) bekezdése;
18. 19.  § (8)  bekezdésében az  „és ezen belül különösen mentesítheti a  szövetkezeti hitelintézetet a  15.  § 

(6) bekezdése, a 17/K. § (1) bekezdése, a 17/Q. § (3) bekezdése és a 19. § (2) bekezdése szerinti kötelezettség 
teljesítése alól” szöveg;

19. 20. § (12) bekezdése;
20. 20/A. § (6) bekezdése;
21. 20/A. § (10)–(14) bekezdése;
22. 20/B. §-ában a „11. § (3g) bekezdésében meghatározott” szövegrész;
23. 21/C. §-ában az „és kizárásának” szövegrész.

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

41. §  A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a  továbbiakban: Hpt.) 164.  § 
j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem jelenti a banktitok sérelmét)
„j) a  pénzügyi intézmény által kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatátadás a  kiszervezett 
tevékenységet végző és az általa igénybe vett közreműködő részére,”

42. §  A Hpt. 234. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Az  OBA tagjai által fizetendő alapdíjat úgy kell megállapítani, hogy az  figyelembe vegye a  hitelintézetnél 
a  tárgyévet megelőző december 31-én fennálló – az  OBA által a  212.  § és a  213.  § szerint biztosított – betétek 
kártalanítási kötelezettség alá tartozó részének összegét, valamint a hitelintézet önkéntes betétbiztosítási alapban 
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vagy kötelező intézményvédelmi szervezetben fennálló tagságára tekintettel fizetett tagdíj összegét. Kiegészítő 
biztosítás esetén az  éves díj megállapításakor figyelembe kell venni a  kiegészítő biztosítással érintett betétrész 
összegét és a fióktelep székhely országának betétbiztosítási rendszere által nyújtott biztosítást.”

43. §  A Hpt. 194.  § (2)  bekezdés c)  pontjában a „vezető tisztségviselőjének megbízatása” szövegrész helyébe a „vezető 
tisztségviselője feladatkörének gyakorlása” szöveg, a „15.  § (4)  bekezdés a)  pontja” szövegrész helyébe a „11/B.  § 
(2)  bekezdés c)  pontja” szöveg, valamint az „a Takarékbank Zrt.” szövegrész helyébe az „az Integrációs Szervezet 
igazgatósága” szöveg lép.

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

44. §  A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 
2014. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Szan. tv.) 17. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A szanálási feladatkörében eljáró MNB – a (10) bekezdésben foglaltak alapján – elrendeli és megindítja az intézményre 
vonatkozóan a szanálási eljárást, ha teljesülnek a következő együttes feltételek:]
„b) a  szanálási feladatkörében eljáró MNB megítélése szerint a  körülményekre tekintettel nem valószínűsíthető, 
hogy a szanálási intézkedéseken kívül bármilyen más intézkedés – ideértve a Felügyelet, az intézmény, az önkéntes 
intézményvédelmi alap, a kötelező intézményvédelmi szervezet, vagy más piaci szereplő intézkedéseit, a szanálási 
feladatkörében eljáró MNB által végrehajtható tőkeelemek leírására vagy átalakítására vonatkozó intézkedési 
lehetőséget is – megakadályozná az intézmény fizetésképtelenné válását,”

45. §  A Szan. tv. 74. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az intézmény vagy csoport a (3) bekezdés alkalmazásában többé nem életképes, ha]
„b) az  időzítést és más meghatározó körülményeket is figyelembe véve nincs észszerű kilátás arra, hogy 
a tőkeelemek – akár önállóan, akár szanálási intézkedéssel kombinálva alkalmazott – leírásán vagy átalakításán kívül 
bármilyen egyéb intézkedéssel, így különösen az  önkéntes intézményvédelmi alap, a  kötelező intézményvédelmi 
szervezet, vagy más piaci szereplő intézkedésével vagy felügyelet által alkalmazott intézkedéssel vagy kivételes 
intézkedéssel észszerű időn belül megelőzhető lenne az intézmény vagy a csoport fizetésképtelensége.”

5. Záró rendelkezés

46. §  Ez a törvény a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.

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

2017. évi LXIII. törvény
az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról*

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

1. §  A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a  továbbiakban: Kkt.) 12.  § (4)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(4) A  közlekedési hatóság annak az  ingatlannak – az  ingatlan-nyilvántartás szerinti – tulajdonosát, amelynek 
területén a  (3a), illetve a  (3e)  bekezdésben megállapított tilalmat megszegik, a  jel, jelzés, reklámtábla, 
reklámhordozó, egyéb reklámcélú berendezés, tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszköz vagy 
egyéb tárgy eltávolítására és 100 000 forinttól 500 000 forintig terjedő bírság megfizetésére kötelezi. A  bírság 
ismételten is kiszabható.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. május 30-i ülésnapján fogadta el.
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2. §  A Kkt. 20. § (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:
(Az e törvényben, valamint külön jogszabályban és közösségi jogi aktusban)
„o) a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer keretében végzett mérés eredménye befolyásolásának tilalmára”
(vonatkozó rendelkezések megsértői bírság fizetésére kötelezhetők.)

3. § (1) A Kkt. 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  (1)  bekezdés a)–j), l), n) és o)  pontjában foglalt valamely rendelkezés megsértőjével szemben – ide nem 
értve a  regisztrációs adóról szóló törvény szerinti gépjárműflotta-üzemeltetőtől bérbe vett személygépkocsi 
bérlőjét, vezetőjét, ha a  személygépkocsi után a  regisztrációs adót megfizették, és ezt a  személygépkocsi 
vezetője a vámhatóság által kiállított igazolás bemutatásával bizonyítja – 10 000 forinttól 800 000 forintig, a k) és 
m) pontokban foglalt esetben 10 000 forinttól 300 000 forintig terjedő bírság szabható ki. Az egyes rendelkezések 
megsértése esetén kiszabandó bírságok, valamint a  több jogsértő cselekmény vagy mulasztás esetén 
az  ugyanabban az  eljárásban kiszabható bírság maximális összegét külön jogszabály állapítja meg. Nincs helye 
bírság kiszabásának, ha a jogsértő cselekmény elkövetése óta két év eltelt (elévülés).”

 (2) A Kkt. 20. § (11) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
[Magyarország területén magyar vagy külföldi rendszámú közúti jármű közlekedésére, valamint a közúti járművel végzett 
áru-, illetve személyszállítási tevékenységre vonatkozó az (1) bekezdés szerinti rendelkezések megtartását]
„h) az (1) bekezdés n) pontja tekintetében a közlekedési hatóság, a rendőrség, a vámhatóság és a katasztrófavédelmi 
hatóság, az (1) bekezdés o) pontja tekintetében a közlekedési hatóság”
[jogosult együtt vagy önállóan ellenőrizni. A közúti forgalomban közlekedő járműnek az (1) bekezdés c) és d) pontjában 
meghatározott ellenőrzésébe a munkaügyi hatóság is bevonható.]

 (3) A Kkt. 20. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(16) Ha az  ellenőrzésre jogosult hatóság a  közúti ellenőrzés során megállapítja, hogy a  21.  § (1)  bekezdés d), 
h) vagy i)  pontjában meghatározott rendelkezés megszegése miatt közigazgatási eljárás még nem indult, vagy 
a  megindított közigazgatási eljárásban az  üzembentartó személye még nem került megállapításra, úgy – tekintet 
nélkül a szabályszegés elkövetési helyére – a (7)–(10) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárnia.”

4. §  A Kkt. 20/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20/A.  § A 20.  § (11)  bekezdés a)  pont ab)  alpontja és b)  pont bc)  alpontja szerinti közúti közlekedési ellenőrzés 
során, ha az  ellenőrzést a  közút kezelője végzi, csak olyan személy (a  továbbiakban: kezelői ellenőr) járhat el, aki 
megfelel a  miniszter rendeletében meghatározott személyi és szakmai alkalmassági feltételeknek, továbbá részt 
vesz a kezelői ellenőrök rendszeres továbbképzésén.”

5. §  A Kkt. 21. § (1) bekezdés a következő i) ponttal egészül ki:
[A gépjármű üzemben tartója, illetve a  21/A.  § (2)  bekezdésében meghatározott esetben a  gépjárművet használatra 
átvevő személy felel azért, hogy az általa üzemeltetett, illetve használt gépjárművel]
„i) a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer keretében végzett mérés eredménye befolyásolásának tilalmára”
(vonatkozó – külön jogszabályban meghatározott – egyes előírások betartásra kerüljenek.)

6. § (1) A Kkt. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti egyes előírásokat megszegik, az  üzemben tartóval (járműszerelvény esetében 
a  vontatást végző jármű üzemben tartójával), illetve a  21/A.  § (2)  bekezdésében meghatározott esetben 
a gépjárművet használatra átvevő személlyel szemben
a) az (1) bekezdés a)–c) és e)–h) pontja szerinti esetben 10 000 forinttól 300 000 forintig,
b) az (1) bekezdés d) és i) pontja szerinti esetben 10 000 forinttól 800 000 forintig
terjedő közigazgatási bírságot kell kiszabni. Az  egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok 
összegét a  Kormány rendeletben határozza meg. Amennyiben egy cselekménnyel több előírást szegnek meg és 
azt egy eljárásban bírálják el, a  kiszabandó bírság összegét az  egyes szabályszegésekhez rendelt bírságösszegek 
összegeként kell megállapítani.”

 (2) A Kkt. 21. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Ha a 20. § (1) bekezdés h), k), m) vagy o) pontjában foglalt szabályszegést elkövető kiléte a helyszíni intézkedés 
során, vagy a  közigazgatási hatósági eljárásban ismertté válik, a  (2)  bekezdésben meghatározott bírság helyett 
az elkövetővel szemben a 20. § (4) bekezdése szerinti bírságot kell kiszabni.”
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 (3) A Kkt. 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  (2)  bekezdésben meghatározott közigazgatási bírság kiszabásának – az  (1)  bekezdés d), h) és i)  pontja 
kivételével – kizárólag a  külön jogszabályban meghatározott szerinti technikai eszközzel készített és továbbított 
felvétellel dokumentált szabályszegés esetén van helye.”

 (4) A Kkt. 21. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) A  (2)  bekezdésben meghatározott közigazgatási bírság kiszabásának az  (1)  bekezdés d) és i)  pontja esetén 
kizárólag az  ED törvényben meghatározott UD rendszer üzemeltetője által felvételezett, 21/K.  § (3)  bekezdés 
a)–f )  pontjában meghatározott, a  mérési adatok tekintetében hitelesített vagy kalibrált mérőeszközből származó, 
közvetlen adatkapcsolat útján átadott adatok, valamint a  21/K.  § (3)  bekezdés g)–h)  pontja szerint a  Nemzeti 
Tengelysúlymérő Rendszer által közvetlen adathozzáféréssel átvett adatok alapján van helye.”

 (5) 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)–c) és e)–g) pontjában meghatározott szabályszegés miatt hozott határozatát az ügyfél 
részére az  előírás megszegését követő 70 napon belül, az  (1)  bekezdés d), h) és i)  pontjában meghatározott 
szabályszegés miatt hozott határozatát az  előírás megszegését követő 150 napon belül kézbesíti. A  (2)  bekezdés 
szerinti közigazgatási bírságot kiszabó, elsőfokú határozat meghozatala a  Kormány rendeletében meghatározott 
feltételek esetén automatikus döntéshozatal útján történik.”

 (6) A Kkt. 21. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4a) Az (1) bekezdés a)–c) és e)–g) pontjában meghatározott szabályszegés miatt indult elsőfokú eljárást az előírás 
megszegését követő négy hónapon belül, az (1) bekezdés d), h) és i) pontjában meghatározott szabályszegés miatt 
indult elsőfokú eljárást az előírás megszegését követő öt hónapon belül be kell fejezni.”

7. § (1) A Kkt. 21/K. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közlekedési hatóság
a) az alábbi célok érdekében működteti a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszert:
aa) a  közúti közlekedés ellenőrzésének támogatására, az  ellenőrzésre való kiválasztásra, ideértve az  ezekhez 
kapcsolódó kockázatértékelési tevékenységet is, valamint
ab) a  20.  § (1)  bekezdésében, továbbá a  21.  § (1)  bekezdés d) és i)  pontjában meghatározott felelősség 
megállapítására;
b) az a) pontban meghatározottakkal összefüggésben az állami adó- és vámhatóság jogszabályban meghatározott 
feladatainak ellátásához szükséges adatszolgáltatást teljesít.”

 (2) A Kkt. 21/K. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer keretében végzett mérés eredményét 
befolyásolni, így különösen a mérőberendezést e célból kikerülni tilos.”

 (3) A  Kkt. 21/K.  § (2)–(5)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, egyidejűleg a  következő (6)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(2) Az  ED törvényben meghatározott UD rendszer üzemeltetője az  (1)  bekezdésben meghatározott feladatok 
ellátásában közreműködik, amelynek során jogosult az  ellenőrzési rendszerei által észlelt járművek össztömegére 
és tengelyterhelésére, a  jármű tengelyeinek számára, a  tengelyek közötti távolságára és sebességére vonatkozó 
adatokat rögzíteni és azokat a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer részére közvetlen adatkapcsolat útján az érintett 
járműről és annak hatósági jelzéséről készített képfelvételekkel, valamint a  jármű rendszámára, honosságára 
vonatkozó adatokkal kiegészítve, az észlelés helyének és időpontjának megjelölésével átadni.
(3) A közlekedési hatóság a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer keretében kezeli a következő adatokat:
a) a jármű honossága, rendszáma,
b) a jármű össztömege és tengelyterhelése,
c) a jármű tengelyeinek száma, a tengelyek közötti távolság,
d) az úthasználat helye és ideje,
e) a jármű áthaladási sebessége,
f ) a járműről és hatósági jelzéséről készített képfelvételek,
g) a 21. § (6) bekezdése alapján közvetlen adathozzáféréssel átvett adatok,
h) a (4) bekezdés alapján közvetlen adathozzáféréssel átvett adatok,
i) a (5) bekezdés alapján a járművek közúti és telephelyi ellenőrzése során közvetlen adathozzáféréssel átvett adatok.
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(4) A közlekedési hatóság a tengelysúlymérő-rendszer keretében az (1) bekezdés a) pont szerinti feladatai körében 
az ellenőrzésre való kiválasztáshoz, közvetlen adathozzáféréssel átveheti
a) a járműnyilvántartásból az ellenőrzött jármű
aa) műszaki adatait,
ab) a jármű üzembentartójának azonosító adatait,
ac) a jármű forgalmi engedélyének érvényességére vonatkozó adatot,
b) kötvénynyilvántartásban kezelt adatok teljes körét,
c) a jármű közúti jármű előéleti nyilvántartásban kezelt műszaki, környezetvédelmi, közlekedés biztonsági, javítási és 
karbantartási, gépjármű-felelősségbiztosítási, a használatra jellemző adatait,
d) a központi közigazgatási közlekedési bírság és ellenőrzési nyilvántartásban kezelt adatokat,
e) az  autóbuszos személyszállítási, árufuvarozási, személygépkocsis személyszállítási és taxis személyszállítási 
tevékenységgel összefüggésben a közlekedési hatóság által kezelt engedélyek és igazolványok adatait,
f ) a közlekedési hatóság által a közúti járművek műszaki megvizsgálásával kapcsolatban kezelt adatokat,
g) a  közútkezelő által kezelt közútkezelői hozzájárulásokban szereplő, illetve az  általa végzett közúti ellenőrzéssel 
összefüggésben keletkezett adatokat
h) a közútkezelői hozzájárulás beszerzése alóli mentességre vonatkozó adatokat,
i) a nehéz tehergépkocsik hétvégi közlekedésének korlátozása alóli mentességre vonatkozó adatokat.
(5) A közlekedési hatóság a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer keretében az (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatai 
körében a járművek közúti és telephelyi ellenőrzése során közvetlen adathozzáféréssel átveheti
a) a járműnyilvántartásból az ellenőrzött jármű
aa) műszaki adatait,
ab) a jármű üzembentartójának azonosító adatait,
ac) a jármű forgalmi engedélyének érvényességére vonatkozó adatot,
b) kötvénynyilvántartásban kezelt adatok teljes körét,
c) a jármű közúti jármű előéleti nyilvántartásban kezelt műszaki, környezetvédelmi, közlekedés biztonsági, javítási és 
karbantartási, gépjármű-felelősségbiztosítási, a használatra jellemző adatait,
d) a központi közigazgatási közlekedési bírság és ellenőrzési nyilvántartásban kezelt adatokat,
e) az  autóbuszos személyszállítási, árufuvarozási, személygépkocsis személyszállítási és, taxis személyszállítási 
tevékenységgel összefüggésben a közlekedési hatóság által kezelt engedélyek adatait,
f ) a  tachográf kártyák kibocsátásához tartozó nyilvántartásban (a  továbbiakban: tachográf kártya nyilvántartás) 
kezelt adatokat,
g) kétoldalú egyezmény alapján a közlekedési hatóság által külföldi hatóságoknak átadott, magyarországi belépésre 
jogosító árufuvarozási engedélyekbe bejegyzett, illetve a felhasználásukra vonatkozó adatokat,
h) a közlekedési hatóság által kezelt szaktanfolyami vizsga eredmények adatait,
i) a közlekedési hatóság által a közúti járművek műszaki megvizsgálásával kapcsolatban kezelt adatokat,
j) vezetői engedély-nyilvántartásból a gépjármű-vezetői képesítési igazolvány sorszámára, kategóriájára, kiadásának 
dátumára és érvényességi idejére vonatkozó adatokat,
k) közlekedési hatóság által kezelt, a  magyar állampolgárságú járművezetővel, szolgáltatóval szemben külföldi 
tagállamban alkalmazott szankciók adatait,
l) a  közútkezelő által kezelt közútkezelői hozzájárulásokban szereplő, illetve az  általa végzett közúti ellenőrzéssel 
összefüggésben keletkezett adatokat,
m) a közútkezelői hozzájárulás beszerzése alóli mentességre vonatkozó adatokat,
n) a műszaki eltérési engedélyek adatait,
o) a nehéz tehergépkocsik hétvégi közlekedésének korlátozása alóli mentességre vonatkozó adatokat.
(6) Ha a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer keretében kezelt adatok alapján szabályszegés gyanúja vélelmezhető, 
továbbá ha a kockázatértékelés eredménye azt indokolttá teszi, a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer a (3) bekezdés 
a)–f ) és h) pontjaiban szereplő adatokat a  jármű hatósági ellenőrzésre való kiválasztása érdekében átadja a közúti 
ellenőröknek.”

 (4) A Kkt. 21/K. §-a a következő (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  20.  § (11)  bekezdés a)  pont aa) és ac)  alpontja, b)  pont ba) és bb)  alpontja, c)–h)  pontja, a   
(11a)–(11b)  bekezdése szerinti, a  közúti járművek közlekedésének ellenőrzésére jogosult szervezetek a  rájuk 
vonatkozó jogszabályok szerint a  (3)  bekezdés szerinti adatok közül az  ellenőrzéshez és bírságoláshoz szükséges 
adatokat jogosultak kezelni.
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(8) A (3) bekezdés szerint kezelt adatok teljes körét jogosult átvenni
a) a bíróság, a közigazgatási bírság bírósági felülvizsgálatával kapcsolatos eljárás lefolytatása céljából,
b) az ügyészség, az ügyész közigazgatási eljárásban történő részvételével összefüggő feladatok ellátása érdekében,
c) a  nyomozó hatóságok, a  hatáskörükbe tartozó bűncselekmények nyomozásával összefüggő feladatok ellátása 
érdekében,
d) a nemzetbiztonsági szolgálatok törvényben meghatározott feladataik ellátása érdekében,
e) a szervezett bűnözés elleni fellépés koordinációjáért felelős szerv az elemző-értékelő tevékenysége céljából,
f ) a terrorizmust elhárító szerv.
(9) A (3) bekezdés szerinti adatokat a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszerből
a) ha bírság kiszabására nem került sor – a  (10)  bekezdésben meghatározott esetek kivételével – az  úthasználat 
időpontjától számított,
b) bírság kiszabása esetén az eljárás végleges befejezésétől számított,
a 20. § (4) bekezdésben foglalt határidő lejártát követően törölni kell.”

 (5) A Kkt. 21/K. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  (3)  bekezdés szerinti adatokat abban az  esetben, ha jogsértés megállapítására nem kerül sor, 
a (2) bekezdésben meghatározott adatátadástól számított 30 napon belül törölni kell.”

 (6) A Kkt. 21/K. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A  közlekedési hatóság jogosult a  külföldi hatósági jelzéssel ellátott jármű rendszámát a  vélelmezett 
szabályszegés elkövetésének helyét és idejét, valamint a  helymeghatározás egyéb jellemző adatait, az  ellenőrzés 
képi felvételeit az ellenőrzés időpontjától számított 2 évig megőrizni, ha helyszíni ellenőrzésre nem került sor, illetve 
a jármű üzembentartó személyének automatizált lekérdezés útján történő megállapítására nincsen mód.”

8. §  A Kkt. a 21/L. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:
„Közúti vállalkozások kockázatértékelési rendszere
21/M. § (1) A közlekedési hatóság a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak 
megállapításáról és a  96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-ei 1071/2009/EK  
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2.  cikk 4.  pontja szerinti vállalkozások (2)  bekezdés szerinti előírásokkal 
kapcsolatos kockázati profiljának meghatározása és a  fokozott kockázatot jelentő vállalkozások szigorúbb és 
gyakoribb ellenőrzése érdekében a  miniszter rendeletében meghatározottak szerint kockázatértékelő rendszert 
működtet.
(2) A kockázatértékelő rendszerben a közlekedési hatóság
a) a járművezetők vezetési és pihenőidejével, valamint a menetíró készülékekkel,
b) a haszonjárművek közlekedésre való alkalmasságával, továbbá
c) a  közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a  96/26/EK 
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-ei 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 6. cikkében felsorolt jogsértésekkel
kapcsolatos hatósági ellenőrzések eredménye és a  rendelkezésre álló egyéb információk alapján a  miniszter 
rendeletében meghatározott szempontrendszer szerint összeállítja a  vállalkozás kockázati profilját, amelyet 
a  vállalkozások és az  általuk üzemben tartott haszongépjárművek közúti és telephelyi ellenőrzésre kiválasztása 
során figyelembe vesz.
(3) A közlekedési hatóság a kockázatértékelési rendszer keretében kezeli a következő adatokat:
a) a közúti személyszállítást vagy árufuvarozást végző, közúti járműveket üzembentartó vállalkozás azonosításához 
szükséges adatok,
b) a vállalkozás járműveit érintő közúti ellenőrzések időpontja és tárgya,
c) a vállalkozás járműveit érintő műszaki vizsgálatok időpontja és jellege (időszakos vagy önkéntes vizsgálat),
d) a  vállalkozás tulajdonában, üzemben tartásában vagy használatában lévő, M2, M3, N2, N3, O3, valamint  
O4 kategóriájú, közúti ellenőrzésben vagy jogsértésben érintett járművek azonosító adatai,
e) a vállalkozással összefüggésbe hozható jogsértések adatai:
ea) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK 
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-ei 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet IV. mellékletében meghatározott jogsértések elkövetésére vonatkozó adatok,
eb) a  közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a  közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések 
megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a  bírságolással összefüggő hatósági feladatokról 
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szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 3–4/A. mellékleteiben meghatározott, jogsértések elkövetésére vonatkozó 
adatok,
ec) a  közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet 10. számú mellékletében 
meghatározott jogsértések elkövetésére vonatkozó adatok,
f ) a vállalkozásnak a fenti adatok alapján előállított kockázati besorolása.
(4) A  közlekedési hatóság a  (3)  bekezdésben meghatározott adatokat a  bejegyzésüktől számított öt évig, de 
legfeljebb közúti fuvarozási tevékenység megszüntetéséig kezelheti.
(5) A kockázatértékelő rendszerből igényelheti
a) a  bíróság, az  ügyészség, a  nyomozó hatóság, a  nemzetbiztonsági szolgálatok, a  terrorizmust elhárító szerv 
a törvényben meghatározott feladataik ellátásához szükséges adatokat,
b) a közlekedési hatóságok, valamint a 20. § (11) bekezdés a) pont aa) és ac) alpontja, b) pont ba) és bb) alpontja, 
c)–h)  pontja, a  (11a) és a  (11b)  bekezdése szerinti, a  közúti járművek közlekedésének ellenőrzésére jogosult 
szervezetek az e törvényben megjelölt feladataik ellátásához szükséges adatokat,
c) a vállalkozás a kockázati profiljával kapcsolatban kezelt adatokat.”

9. §  A Kkt. a következő 29/F. §-sal egészül ki:
„29/F. § Az útügyi műszaki előírások kidolgozásáért felelős bizottság kidolgozza a közút és műtárgyai tervezésére, 
építésére, valamint a  forgalom biztonságát és forgalmi rendjét meghatározó technikai eszközökre vonatkozó 
jogszabály vagy szabvány által nem szabályozott műszaki előírásokat.”

10. §  A Kkt. 33. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(E törvény szerint az út kezelői:)
„d) a külön jogszabályban meghatározott országos kerékpárút-törzshálózat és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak 
lakott területen kívüli szakaszai tekintetében
da) a  fenntartási, a  fejlesztési és a  fejlesztéssel összefüggő üzemeltetési feladatok ellátásával megbízott 100%-os 
állami tulajdonú gazdálkodó szervezet;
db) valamint a  külön jogszabályban meghatározott kerékpározás céljára használt magánutak és útnak nem 
minősülő egyéb útvonalak mellett található kerékpáros útbaigazító táblák vonatkozásában a  fenntartási, 
a  fejlesztési és a  fejlesztéssel összefüggő üzemeltetési feladatok ellátásával megbízott 100%-os állami tulajdonú 
gazdálkodó szervezet.”

11. §  A Kkt. 33/C. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A díjköteles országos közutak díjfizetés ellenében történő használatának ellenőrzésére jogosult szervezetek a díjköteles 
utak használati díja megfizetésének helyszíni ellenőrzése, valamint a  megengedett legnagyobb össztömeget, 
tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek helyszíni ellenőrzése alkalmával hatósági ellenőrzés keretében eljárva 
jogosultak: a  rendőrség általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerve intézkedését kérni, és annak 
megérkezéséig – de legfeljebb két óra időtartamra – feltartóztatni azt, aki a  gépjármű okmányait nem adja át, vagy 
személyazonosságát nem igazolja, vagy az intézkedést más módon akadályozza,)
„ca) a  megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek helyszíni 
ellenőrzése során megállapított, a  20.  § (7a)  bekezdésében meghatározott mértékű szabályszegés esetén 
az  eljárásra hatáskörrel rendelkező hatóság kiérkezéséig a  járművet – a  3,2 m szélességet, 22 m hosszúságot,  
4,2 m magasságot és 70 tonna össztömeget meg nem haladó járművet legfeljebb két óra időtartamra –  
visszatartani,”

12. §  A Kkt. 44. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  közlekedési hatóság a  törvényben meghatározott ellenőrzési feladatai ellátásához jogosult díjmentesen 
átvenni a  más ellenőrzésre jogosult hatóság által végzett közúti ellenőrzések során keletkezett, valamint a  külön 
jogszabály szerinti útdíjszedő, a közút kezelője vagy az általa megbízott közreműködő által kezelt adatokat.”

13. §  A Kkt. 47. § 31a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A törvény alkalmazásában:)
„31a. Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer: a 21/K. § (1) bekezdésében meghatározott célok érdekében rendszeresített, 
hitelesített vagy kalibrált mérőeszközöknek és az  ezekhez kapcsolódó hatósági informatikai rendszer szoftver- és 
hardverelemeinek rendszere;”
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14. §  A Kkt. 47. §-a a következő 37. ponttal egészül ki:
(A törvény alkalmazásában:)
„37. úthálózat-védelem: az  országos út- és hídvagyon preventív védelme és megóvása, a  közúti közlekedés 
biztonságát veszélyeztető, a  megengedett legnagyobb össztömeget vagy tengelyterhelés-korlátozást túllépő, 
valamint a megengedett méretet meghaladó járművek közlekedésének szabályozásával és ellenőrzésével.”

15. § (1) A Kkt. 48. § (3) bekezdés a) pontja a következő 39. alponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kapa Kormány, hogy)
„39. a 33. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja szerinti országos kerékpárút-törzshálózat és a főutakkal párhuzamos 
kerékpárutak lakott területen kívüli és lakott területi szakaszainak – beleértve az e hálózathoz tartozó, kerékpározás 
céljára használt magánutakat és útnak nem minősülő egyéb útvonalakat is – kijelölését, valamint a  33.  § 
(1) bekezdés d) pont da)–db) alpontja szerinti, a fenntartási, a fejlesztési és a fejlesztéssel összefüggő üzemeltetési 
feladatok ellátásával megbízott 100%-os állami tulajdonú gazdálkodó szervezet kijelölését”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (2) A Kkt. 48. § (3) bekezdés b) pont 4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„4. az  országos közutak kezelésének szabályait és a  helyi közutak, valamint a  közforgalom elől el nem zárt 
magánutak kezelésének szakmai szabályait,”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (3) A Kkt. 48. § (3) bekezdés b) pont 34. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„34. a  24.  § (11)  bekezdésében meghatározott szervezet kijelölését, és az  azzal összefüggésben ellátandó, 
valamint a  24.  § (11)  bekezdésében meghatározott szervezet által ellátandó muzeális jellegű járművek minősítési 
szabályainak kidolgozására és kiadására, a  minősítés végrehajtásának szakmai és piacfelügyeleti ellenőrzésére 
vonatkozó feladatokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (4) A Kkt. 48. § (3) bekezdés b) pontja a következő 38a. alponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„38a. az  útügyi műszaki előírások kidolgozásáért felelős bizottság létrehozására, összetételére, feladatkörére és 
működésére vonatkozó részletes szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (5) A Kkt. 48. § (3) bekezdés b) pontja a következő 49 és 50. alponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„49. az  úthálózat-védelem érdekében megvalósuló rendszerek létesítésére és működtetésére vonatkozó részletes 
szabályokat,
50. a  21/M.  § szerinti kockázatértékelő rendszerrel kapcsolatos, a  közúti vállalkozások kockázati profiljának 
meghatározására és a  fokozott kockázatot jelentő vállalkozások szigorúbb és gyakoribb ellenőrzésére vonatkozó 
részletes szabályokat”
(rendeletben állapítsa meg.)

16. §  A Kkt. 48. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5b) Felhatalmazást kap a  helyi önkormányzat képviselő-testülete – fővárosban a  fővárosi közgyűlés –, 
hogy hogy a  közlekedésért felelős miniszter rendeletében előírt közutak kezelési feladataival kapcsolatban, 
valamint a  közlekedésért felelős miniszter rendeletében előírt közutak építésével kapcsolatban előírt minőségi 
követelmények ellenőrzésének való megfelelés érdekében az  általa kezelt közutak vonatkozásában a  helyi 
sajátosságoknak megfelelő további szabályokat rendeletben állapíthasson meg.”

17. §  A Kkt. 48/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„48/A. § (1) 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-éig az  elektronikus kapcsolattartásra e  törvény 2016. december 31-én hatályos 
rendelkezéseit kell alkalmazni.
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(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott esetben a  21.  § (4)  bekezdésének 2016. december 31-én hatályos 
rendelkezését azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  21.  § (1)  bekezdésének d) és i)  pontjában meghatározott 
szabályszegés miatt hozott határozat kézbesítésének határideje az előírás megszegését követő 150 nap.”

18. § (1) A Kkt. 49. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)
„g) – az  e  törvény végrehajtására a  48.  § (3)  bekezdés b)  pont 49.  alpontja alapján kiadott jogszabállyal együtt – 
a  közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a  96/26/EK 
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 12. cikk (1) bekezdése.”

 (2) A Kkt. 49. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„g) – az  e  törvény végrehajtására a  48.  § (3)  bekezdés b)  pont 49.  alpontja alapján kiadott jogszabállyal együtt – 
az Unió területén közlekedő haszonjárművek közlekedésre való alkalmasságának közúti műszaki ellenőrzéséről és 
a 2000/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/47/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, 6. cikke.”

 (3) A Kkt. 49. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„h) a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 17. cikke.”

19. §  A Kkt.
a) 21. § (6) bekezdésében a „(3) bekezdés” szövegrész helyébe a „(4) bekezdés” szöveg,
b) 44/A.  § (3)  bekezdésében az  „A tachográf kártyák kibocsátásához tartozó nyilvántartás (a  továbbiakban: 

tachográf kártya nyilvántartás) a” szövegrész helyébe az „A tachográf nyilvántartás” szöveg,
c) 49. § (2) bekezdés c) pontjában a „2. cikkének (1) és (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „2. cikkének (1) és 

(2) bekezdése és 9. cikke” szöveg
lép.

20. §  Hatályát veszti a Kkt. 20. § (17) bekezdése.

2. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

21. § (1) A  közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a  továbbiakban: Kknyt.) 2.  §-a a  következő 
4. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazása során)
„4. Kerékpárszállító eszköz: minden olyan, a  járműre ideiglenes jelleggel felszerelhető kerékpár vagy más dolog 
szállítására alkalmas tartószerkezet, amely részben vagy egészben kitakarja a jármű hatósági jelzését vagy világító, 
fényjelző berendezését.”

 (2) A Kknyt. 2. § 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazása során)
„16. Útdíj köteles elemi útszakaszok, úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára, 
valamint közútkezelői hozzájárulás hiányában a  megengedett össztömeget, illetve a  megengedett legnagyobb 
tengelyterhelést meghaladó járművekkel közlekedésre jogosultak nyilvántartása: az autópályák, autóutak és főutak 
használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvény, az  autópályák, autóutak és főutak használati 
díjáról szóló miniszteri rendelet, valamint a  meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó 
járművek közlekedéséről szóló miniszteri rendelet alapján mentességet élvező szervezetekről és járművekről 
vezetett elektronikus nyilvántartás.”

22. §  A Kknyt. 7. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nyilvántartás áll:)
„g) az  útdíj köteles elemi útszakaszok, úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára, 
valamint közútkezelői hozzájárulás hiányában a  megengedett össztömeget, illetve a  megengedett legnagyobb 
tengelyterhelést meghaladó járművekkel közlekedésre jogosultak nyilvántartásából.”
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23. §  A Kknyt. 9/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9/C. § (1) Az útdíj köteles elemi útszakaszok, úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára, 
valamint közútkezelői hozzájárulás hiányában is a  megengedett össztömeget, illetve a  megengedett legnagyobb 
tengelyterhelést meghaladó járművekkel közlekedésre jogosultak nyilvántartása tartalmazza
a) a jármű forgalmi rendszámát,
b) a jármű azonosító- és műszaki adatait,
c) a  díjmentes használat vagy közútkezelői hozzájárulás beszerzése alóli mentesség jogcímének megjelölését, 
továbbá
d) a díjmentes használati, illetve közútkezelői hozzájárulás nélküli közlekedési jogosultság kezdőidőpontját és annak 
időtartamát.
(2) A  nyilvántartó az  útdíj köteles elemi útszakaszok, úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes 
használatára való, valamint közútkezelői hozzájárulás hiányában a  megengedett össztömeget, illetve 
a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó járművekkel történő közlekedési jogosultság ellenőrzése 
céljából a nyilvántartásba vételt megelőzően az érintett jármű rendszámadatát összeveti a  járműnyilvántartás 9. § 
(1) bekezdése szerinti adatokkal.”

24. §  A Kknyt. 14. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nyilvántartót értesíti:)
„g) a  díjmentes úthasználatra, továbbá a  közútkezelői hozzájárulás hiányában is a  megengedett össztömeget, 
illetve a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó járművekkel közlekedésre jogosult az útdíj köteles 
elemi útszakaszok, és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára, valamint közútkezelői 
hozzájárulás hiányában a  megengedett össztömeget, illetve a  megengedett legnagyobb tengelyterhelést 
meghaladó járművekkel közlekedésre jogosultak nyilvántartásába felvenni kért járművek 9/C.  § (1)  bekezdésben 
meghatározott adatokról, valamint – a változástól számított 30 napon belül – azok változásáról.”

25. §  A Kknyt. 15. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nyilvántartó kezeli:)
„f ) a  9/C.  §-ban megjelölt adatokat az  útdíj köteles elemi útszakaszok, úthasználati díj ellenében használható 
közutak díjmentes használatára, valamint közútkezelői hozzájárulás hiányában a megengedett össztömeget, illetve 
a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó járművekkel közlekedésre való jogosultság megszűnését 
követő 2 évig.”

3. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 
2003. évi CXXVIII. törvény módosítása

26. §  A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. 
törvény 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § E törvény rendelkezéseit
a) az  1. számú melléklet szerinti autópályák, autóutak és gyorsutak, valamint azok csomóponti elemei 
(a továbbiakban együtt: gyorsforgalmi utak),
b) a gyorsforgalmi utakkal egy beruházásban megvalósuló közutak,
c) a gyorsforgalmi utak csomóponti elemeihez közvetlenül csatlakozó bekötő- és elkerülő utak, továbbá
d) a  gyorsforgalmivá fejleszthető országos főutak tervezésével, előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos 
feladatokra, valamint tevékenységekre kell alkalmazni.”

4. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

27. §  A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a  továbbiakban: Vtv.) 1.  § (1)  bekezdése a  következő 
d) ponttal egészül ki:
(A törvény hatálya)
„d) a trolibusz felsővezetékének engedélyezésére”
(terjed ki.)
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28. § (1) A Vtv. 2. § 1. pont 1.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában Általános fogalmak:)
„1.4. keskeny nyomtáv: a nyomtáv névleges mérete nagyobb, mint 184 mm, de kisebb, mint 1435 mm;”

 (2) A Vtv. 2. § 1. pontja a következő 1.11. alponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában Általános fogalmak:)
„1.11. vasút-villamos (tram-train): az  országos vasúti pályahálózaton és városi, helyi vagy elővárosi vasúti 
pályahálózaton való közlekedésre egyaránt alkalmas vasúti jármű.”

 (3) A Vtv. 2. § 2. pont 2.9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában Vasúti pályákkal, vasúti létesítményekkel, vasúti pályahálózatokkal és azok létesítésével 
kapcsolatos fogalmak:)
„2.9. karbantartó létesítmény: a  vasúti közlekedési hatóság (a  továbbiakban: közlekedési hatóság) által a  vasúti 
járművek javítását, karbantartását végző szervezetek (karbantartó műhelyek) engedélyezéséről és nyilvántartásáról 
szóló rendelet szerint engedélyezett vasúti műhely;”

 (4) A Vtv. 2. § 2. pontja a következő 2.26. alponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában Vasúti pályákkal, vasúti létesítményekkel, vasúti pályahálózatokkal és azok létesítésével 
kapcsolatos fogalmak általános fogalmak:)
„2.26. vasút-villamos pályahálózat: az  országos vasúti pályahálózat, a  helyi, a  városi és az  elővárosi vasúti 
pályahálózat azon részeinek összessége, amelyen a  vasút-villamos közlekedik, vagy vasút-villamossal szolgáltatást 
kívánnak végezni.”

 (5) A Vtv. 2. § 9. pontja a következő 9.2a. alponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában Egyéb fogalmak:)
„9.2a. függővasút: olyan, személyszállításra vagy teherszállításra alkalmas közlekedési eszköz, amelynél a  talajszint 
felett elhelyezett tartószerkezetre rögzített pályán személyeket vagy árukat szállító önjáró járműegységek 
függeszkedve mozognak;”

 (6) A Vtv. 2. § 9. pontja a következő 9.6. és 9.7. alponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában Egyéb fogalmak:)
„9.6. trolibusz felsővezetéke: a  trolibusz elektromos energiaellátását és forgalmának szabályozását biztosító 
közlekedési célú rendszer, különösen a  munkavezetéket, föld- és légtápkábeleket, összekötő kábeleket, jelző- és 
biztosítóberendezéseket;
9.7. veszélyhelyzet: kialakult vagy várható katasztrófa, rendkívüli esemény, súlyos káresemény.”

 (7) A Vtv. 2. §-a a következő 10. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„10. A különleges kötöttpályás közlekedéssel kapcsolatos fogalmak:
10.1. hajtány: olyan, három- vagy többkerekű különleges könnyűszerkezetű kötöttpályás jármű, amelyet 
pályafelügyeleti, vagy turisztikai célra használnak és gépi vagy emberi erővel hajtanak meg;
10.2. keskeny nyomtávolságú különleges kötöttpályás társaság: keskeny nyomtávú vasúti pályahálózaton legalább 
az alábbi tevékenységek egyikét végző szervezet:
a) a keskeny nyomtávú vasúti pályahálózat működtetése,
b) személyszállítási szolgáltatás turisztikai, vagy közszolgáltatási célból való nyújtása,
c) áruszállítás végzése vagy árufuvarozási szolgáltatás nyújtása;
10.3. különleges kötöttpálya: a  különleges kötöttpályás közlekedési rendszer működéséhez szükséges szerkezet és 
földterület, valamint az azt hordozó és fő mozgásirányát meghatározó tartószerkezet;
10.4. különleges kötöttpályás közlekedési rendszer: a  keskeny nyomtávolságú vasút, a  múzeumvasút, és a  turisztikai 
hajtány;
10.5. különleges kötöttpályás közlekedési tevékenység: a  különleges kötött pályán a  különleges kötöttpálya 
üzemeltetője vagy a tevékenység végzésére jogosult által díj ellenében végzett személyszállítás, vagy árufuvarozás, 
valamint kedvtelési vagy turisztikai célú közlekedési tevékenység, továbbá a saját maga részére végzett áruszállítás;
10.6. különleges kötöttpályás közlekedési rendszer üzemeltetése: a  különleges kötött pálya, valamint annak 
működéséhez szükséges eszközök üzem- és forgalombiztos-állapotban tartása, folyamatos működésének 
biztosítása és műszaki felügyelete;
10.7. különleges kötöttpálya-hálózat működtetése: a keskeny nyomtávolságú és a múzeumvasút esetében
a) a  pályahálózat üzemeltetése (ide értve a  vagyonkezelési, vagyonműködtetési tevékenységeket is) létesítése, 
felújítása, fejlesztése,
b) a pályahálózat rendeltetésszerű használatának biztosítása és az ahhoz szükséges tevékenységek,
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c) a pályahálózat megszüntetése, és az ehhez közvetlenül kapcsolódó tevékenység, továbbá
d) a forgalomirányítás, az ellenőrző-irányító, biztosító- és a jelzőrendszer működtetése;
10.8. különleges kötöttpálya üzemeltetője: az  a  természetes személy vagy szervezet, aki, vagy amely a  különleges 
kötöttpályás rendszer üzemeltetését végzi;
10.9. különleges kötöttpályás üzemvezető: az  a  természetes személy, aki a  különleges kötöttpályás közlekedési 
rendszer a  közlekedési hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzat szerinti szabályos és biztonságos 
üzemeltetéséért, karbantartásáért, felülvizsgálatáért, valamint veszélyhelyzet esetén az utasok kimentéért felelős;
10.10. múzeumvasút: a  területén muzeális jellegű vasúti pályahálózatot működtető és muzeális jellegű vasúti 
járművekkel személyszállítási szolgáltatást nyújtó múzeum, muzeális intézmény, egyesület vagy a  vasúti 
közlekedésről szóló törvény szerinti vasúti társaság;
10.11. turisztikai hajtány: olyan hajtány amely elsődleges rendeltetése szerint turisztikai célok kiszolgálására készült 
és ezen cél szerint üzemeltetik (turisztikai kézi- vagy gépi hajtány, turisztikai sínbicikli, lábhajtány);
10.12. turisztikai kézi- vagy gépi hajtány: az  a  turisztikai célból – nem a  vasúti pályafelügyelet ellátása vagy 
a vasútvonalak állapotának ellenőrzése céljából – üzemeltetett hajtány, amelyet a  jármű vezetője, utasa kézi vagy 
gépi erővel hajt meg;
10.13. turisztikai sínbicikli, lábhajtány: az  a  turisztikai célból – nem a  vasúti pályafelügyelet ellátása vagy 
a vasútvonalak állapotának ellenőrzése céljából – üzemeltetett hajtány, amelyet a jármű vezetője, utasa a hajtáslánc 
részeként lábbal hajt meg.”

29. §  A Vtv. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Helyi, városi, elővárosi, térségi vállalkozó vasúti tevékenységre vonatkozó működési engedélyben meg kell 
határozni azt a  vasúti pályahálózatot – továbbá ha a  vasúti tevékenységet vasút-villamossal végzik, az  országos 
vasúti pályahálózat azon részét – amelyen az adott vállalkozó vasúti tevékenység végezhető.”

30. §  A Vtv. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  országos vasúti személyszállítási működési engedéllyel rendelkező, továbbá a  vasúti személyszállítási 
tevékenységet vasút-villamossal országos vasúti pályahálózat igénybevételével végző vasúti társaságnak a pénzügyi 
teljesítőképességét csak a  vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerződéssel nem fedezett tevékenységre 
vonatkozóan kell igazolnia.”

31. §  A Vtv. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A műszaki engedélyt a közlekedési hatóság – e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben 
meghatározott feltételek szerint – adja ki.”

32. §  A Vtv. 36. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az  alapvizsgáztatást és az  időszakos vizsgáztatást a  vasúti vizsgaközpont, mint tanúsító szerv a  külön 
jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő, a  közlekedési hatóság vizsgabiztosi névjegyzékébe felvett és 
közlekedési hatóság által kinevezett vizsgabiztosok bevonásával szervezi és végzi. A  közlekedési hatóság eljárása 
során a vizsgák eredménye alapján adja ki a hatósági bizonyítványokat.”

33. §  A Vtv. 43. §-a a következő (3)–(4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  trolibusz felsővezetékével szomszédos ingatlan tulajdonosa és használója – a  trolibusz kötött pályájának 
létesítéséből fakadó közérdekre tekintettel – tűrni köteles, hogy a  trolibusz üzemeltetője az  ingatlanon, az  alatt 
vagy felett legfeljebb 1000 V váltófeszültség vagy 1500 V egyenfeszültség névleges értéken üzemelő felsővezetéket, 
valamint az ehhez szükséges tartószerkezetet, jelzőkövet, egyéb jelzést vagy ideiglenes eszközt helyezzen el, ezeket 
javítsa, karbantartásukat elvégezze. Az elhelyezés, a javítás és a karbantartás során a környezet- és természetvédelmi 
érdekeket, élet és érintésvédelmi feltételeket figyelembe kell venni.
(4) A  trolibusz felsővezetéket üzemeltető – az  ingatlan tulajdonosának és használójának kártalanítása mellett – 
jogosult a felsővezetéken és a felsővezeték közvetlen közelében a szabad kilátást akadályozó, továbbá felsővezeték 
nyomvonalában lévő növényzet eltávolítására, ha azt a  közlekedés biztonsága, üzemzavar megelőzése vagy 
felsővezeték létesítése, javítása, karbantartása indokolja. A növényzet eltávolítása nem okozhat aránytalan sérelmet 
az érintett lakosság érdeke, illetve a környezet- és természetvédelmi érdekek szempontjából.”
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34. §  A Vtv. 44. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a  pályahálózat-működtető az  általa fejlesztett vasúti pályahálózaton – beleértve az  annak elhelyezésére 
szolgáló földterületet is – és az  ahhoz kapcsolódó vasúti üzemi létesítményeken építtetőként létesítési, felújítási 
és fejlesztési feladatokat lát el az  állam nevében és az  állam javára, a  tevékenysége fontos közérdekű és közcélú 
tevékenységnek minősül.
(8) A  MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság – a  Kínai–Magyar Vasúti Nonprofit Zrt. 
bonyolítóként történő bevonásával – a  (7)  bekezdés szerinti feladatkörében jár el a  Magyarország Kormánya és 
a  Kínai Népköztársaság Kormánya között a  Budapest–Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi 
szakaszának fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása kapcsán született Egyezmény kihirdetéséről szóló 2016. évi 
XXIV. törvény alapján megvalósuló beruházás megvalósítása során.”

35. §  A Vtv. 75. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„75.  § A vasúti igazgatási szerv feladatkörében eljáró kormánytisztviselő, állami tisztviselő ezen jogviszonya 
megszűnését követően egy évig sem pályahálózat-működtetővel, sem vállalkozó vasúti társasággal, sem 
a  vasúti pályakapacitás-elosztó szervezettel nem létesíthet munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyt. A  vasúti igazgatási szerv e  korlátozás alapján ellenértéket köteles fizetni a  kormánytisztviselőnek, 
állami tisztviselőnek, amelynek mértékére a munka törvénykönyvéről szóló törvény versenytilalmi megállapodásra 
vonatkozó szabályait kell alkalmazni.”

36. §  A Vtv. 76. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„76.  § (1) A  69.  § 1. és 2.  pontja szerinti eljárásban a  kérelmet a  vasúti igazgatási szerv által erre rendszeresített 
formanyomtatványon kell benyújtani. A  vasúti igazgatási szerv kérelemre induló eljárásáért a  kérelmezőnek 
igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
(2) A vasúti igazgatási szerv országos illetékességgel jár el. A vasúti igazgatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozó 
eljárásokban az ügyintézési határidő 45 nap.
(3) Ha az  ügyfél a  kérelmet hiányosan nyújtotta be, a  vasúti igazgatási szerv a  kérelem beérkezésétől számított 
tizenöt napon belül hiánypótlásra hívja fel.
(4) A vasúti igazgatási szerv függő hatályú döntéseiben nem rendelkezik arról, hogy a kérelmezett jog gyakorlása 
az ügyfelet megilleti.”

37. § (1) A Vtv. 80. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közlekedési hatóság feladat- és hatáskörébe tartozik:)
„c) a  vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók képzésére és vizsgáztatására 
vonatkozó rendelkezések munkavállalók, vállalkozó vasúti társaságok, pályahálózat-működtetők, oktatók, 
vizsgabiztosok és képzőszervek által történő betartásának rendszeres ellenőrzése, a  képzési tevékenység 
folytatására irányuló bejelentések nyilvántartásba vétele, az  alapképzés és az  időszakos oktatás rendszeres 
ellenőrzése, az  alapvizsga és az  időszakos vizsga alapján a  hatósági igazolás kiállítása, továbbá annak rendszeres 
ellenőrzése, hogy a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő tevékenységet végző munkavállaló a jogszabályban 
előírt alapvizsgával és időszakos vizsgával rendelkezik-e,”

 (2) A Vtv. 80/A. § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  80.  § (1)  bekezdés l)  pontja szerinti járművezetői engedély kiadásának ügyintézési határideje az  összes 
szükséges dokumentum beérkezésének napjától számított egy hónapot nem haladhatja meg.”

38. §  A Vtv. a következő XIV/A. fejezettel egészül ki:
„XIV/A. FEJEZET
A KÜLÖNLEGES KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
1. A különleges kötöttpályás közlekedésre vonatkozó eltérő rendelkezések
84/A. § (1) A törvény 3–84. §-át az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A  különleges kötöttpályás közlekedési rendszerekre a  működési engedélyre vonatkozó 6–9/D.  §-t, 
a  pályahálózat-működtető üzleti tervére vonatkozó 12–13.  §-t, a  számviteli elkülönítésre vonatkozó 21.  §-t, 
a biztonságirányítási rendszerre és a biztonsági szervezetre vonatkozó 32–32/A. §-t, a vasútbiztonsági tanúsítványra 
és engedélyre vonatkozó 33–35.  §-t, a  nyílt hozzáférésre, a  kapacitáselosztásra és a  hálózat-hozzáférési díjakra 
vonatkozó 49–67/W.  §-t, a  felügyeleti díjakra vonatkozó 9/E.  §-t, a  35.  § (5)–(5a)  bekezdését, valamint a  jogvitás 
eljárásra vonatkozó 79/B–79/D. §-t nem kell alkalmazni.
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(3) A különleges kötöttpályás járművekre vonatkozóan a 36/I. § (7) bekezdését azzal eltéréssel kell alkalmazni, hogy 
a felügyeleti díj mértéke az ott meghatározott díjtételek 20%-a. A 36/I. § (7) bekezdés a) pontját nem kell alkalmazni 
abban az  esetben, ha a  vasúti járművek gyártását, javítását végző szervezet a  vasúti járművet üzemben tartó 
múzeum vagy muzeális intézmény.
2. Idegen ingatlan használata
84/B.  § (1) A  különleges kötöttpálya létesítéséhez az  ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulása vagy 
a különleges kötött pályát üzemeltető szervezet és az ingatlan tulajdonosa közötti szerződés szükséges.
(2) Ha a  különleges kötöttpálya létesítése vasúti pályát érint, az  (1)  bekezdésben meghatározottakon túl 
a  pályahálózat-működtető írásbeli hozzájárulása, vagy a  különleges kötött pályát üzemeltető szervezet és 
pályahálózat-működtető vagy az MNV Zrt. közötti szerződés is szükséges.
(3) A  különleges kötöttpályával szomszédos ingatlan tulajdonosa és használója tűrni köteles, hogy a  különleges 
kötöttpálya üzemeltetője az  ingatlanon, az  alatt vagy felett a  kötöttpálya részét képező tartókötelet és 
gyengeáramú vezetéket, ehhez tartószerkezetet, jelzőkövet, egyéb jelzést vagy ideiglenes eszközt helyezzen 
el, ezeket javítsa, karbantartásukat elvégezze. Az  elhelyezés, a  javítás és a  karbantartás során a  környezet- és 
természetvédelmi érdekeket, élet és érintésvédelmi feltételeket figyelembe kell venni.
(4) Az  ingatlan tulajdonosát és használóját az  ingatlan rendeltetésszerű használatának akadályozása miatt 
az akadályozás mértékének megfelelő kártalanítás illeti meg.
(5) A  különleges kötött pálya üzemeltetője – az  ingatlan tulajdonosának és használójának kártalanítása mellett – 
jogosult a meglévő kötöttpályán és annak közvetlen közelében a szabad kilátást akadályozó, továbbá a különleges 
kötöttpálya nyomvonalában lévő növényzet eltávolítására, ha azt a közlekedés biztonsága, üzemzavar megelőzése 
vagy vezeték létesítése, javítása, karbantartása indokolja, legfeljebb az  e  tevékenységek elvégzéséhez feltétlenül 
szükséges mértékben.
3. Bejelentés
84/C.  § (1) A  keskeny nyomtávolságú vasút által végzett pályahálózat-működtetés, személyszállítási szolgáltatás, 
árufuvarozás, valamint áruszállítás, továbbá a  múzeumvasút által végzett pályahálózat-működtetés és 
személyszállítási szolgáltatás a  vasúti igazgatási szerv, valamint a  közlekedési hatóság részére a  tervezett 
tevékenység megkezdése előtt legalább 30 nappal tett bejelentés mellett végezhető.
(2) A  keskeny nyomtávolságú vasút által végzett pályahálózat-működtetést, személyszállítási szolgáltatást, 
árufuvarozást, valamint áruszállítást végző szervezetnek, továbbá a  múzeumvasút által végzett pályahálózat-
működtetést és személyszállítási szolgáltatást végző szervezetnek a  felelősségi körébe tartozó baleseti károk 
megtérítésére való alkalmassággal kapcsolatos, a  vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének 
biztosításáról szóló rendeletben meghatározott feltételeknek eleget kell tennie. Az alkalmasságot a vasúti igazgatási 
szerv a bejelentési eljárás során – vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 
rendeletben meghatározottak szerint – vizsgálja.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti bejelentés alapján a  vasúti igazgatási szerv és a  közlekedési hatóság a  különleges 
kötöttpályás tevékenységet végző személyt vagy szervezetet nyilvántartásba veszi.
(4) turisztikai hajtány működtetése a közlekedési hatóság által tudomásul vett bejelentéssel végezhető.
(5) A folyamatos üzemeltetésű különleges kötöttpályás közlekedési tevékenységet, a tervezett kezdőnapot legalább 
15 nappal megelőzően, a  vasúti igazgatási szervnek és a  közlekedési hatóságnak megtett bejelentést követően 
lehet szüneteltetni.
(6) Az  időszakos üzemeltetésű különleges kötöttpályás közlekedési tevékenységet végző szervezet 
a  tevékenységének egy vagy több üzemeltetési cikluson át történő szüneteltetését a  közlekedési hatóságnál 
és a  vasúti igazgatási szervnél, az  üzemeltetési ciklus kezdőnapját megelőzően legalább 15 nappal, bejelenti. 
Az üzemeltetési ciklusok közötti leállást nem kell bejelenteni.
(7) Az  e  § szerinti bejelentés alapján, a  tevékenység szüneteltetés tényét a  vasúti igazgatási szerv és a  vasúti 
közlekedési hatóság a (3) bekezdés szerinti nyilvántartásában rögzíti.
84/D. § (1) A különleges kötöttpályás közlekedési tevékenységgel felhagyni, a tevékenység befejezésének tervezett 
napját legalább 15 nappal megelőzően, a  vasúti igazgatási szervnek és a  közlekedési hatóságnak megtett 
bejelentést követően lehet.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti bejelentés alapján a  vasúti igazgatási szerv és a  közlekedési hatóság a  84/C.  § 
(3)  bekezdése szerinti nyilvántartásából törli a  különleges kötöttpályás közlekedési tevékenységgel felhagyó 
személyt vagy szervezetet, ha valamennyi különleges kötöttpályás közlekedési tevékenységével felhagy.
(3) A  jelen alcím szerinti bejelentést tevő a vasúti igazgatási szervnek és a közlekedési hatóságnak rendelkezésére 
bocsátja az e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározott információkat.
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(4) A  közlekedési hatóság és a  vasúti igazgatási szerv a  (1)  bekezdés alapján megismert személyes adatokat 
nyilvántartásba veszi és a tevékenység felhagyását követő 12 hónapig kezeli.
(5) A képzési rendelet szerinti alapképzés és időszakos oktatás végzésére irányuló szándékot a szolgáltató köteles 
a közlekedési hatóságnak a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
törvény szerint bejelenteni.
(6) Alapképzést, illetve időszakos oktatást a  képzési rendeletben meghatározott személyi és tárgyi feltételeket 
teljesítő képzőszervezet végezhet, amelynek legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja  
– egyéni vállalkozó esetén, ha a  tevékenységet nem maga látja el, legalább egy foglalkoztatottja – van, aki 
rendelkezik a  képzési rendeletben az  előírt szakmai képesítéssel, és megfelel az  ott meghatározott különleges 
feltételeknek (a továbbiakban: különleges kötöttpályás közlekedési szakmai oktató).
(7) Különleges kötöttpályás közlekedési szakmai oktatóként az  foglalkoztatható, aki büntetlen előéletű, és nem áll 
az e tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
(8) Ha a bejelentést a bejelentő a jogszabályi követelményeknek megfelelően nyújtotta be, a vasúti igazgatási szerv 
és a közlekedési hatóság a bejelentőt ennek tényéről értesíti.
4. Műszaki engedély
84/E.  § A 10.  §-ban meghatározott rendelkezéseken túl műszaki engedély szükséges a  különleges kötöttpályás 
közlekedési rendszer üzemeltetéséhez.
5. A különleges kötöttpályás közlekedés biztonsága, különleges kötöttpályás közlekedési szabályzatok
84/F.  § (1) A  különleges kötöttpályás közlekedési rendszer biztonságával kapcsolatos üzemeltetői utasításokat, 
szabályzatokat a közlekedési hatóság hagyja jóvá miniszteri rendeletben meghatározott előírások szerint.
(2) A különleges kötöttpálya üzemeltetője a különleges kötöttpályás közlekedési rendszert üzembiztos állapotban 
tartja.
(3) A különleges kötöttpályás közlekedés biztonsága érdekében
a) a különleges kötöttpálya területén tartózkodó személyeknek az előírt biztonsági szabályokat meg kell tartaniuk,
b) a  különleges kötöttpálya üzemeltetője veszélyhelyzet esetén figyelmezteti az  érintetteket, és az  utasok 
kimentéséről gondoskodik,
c) a  múzeumvasút és a  keskeny nyomközű vasút kivételével, a  személyszállítást végző különleges kötöttpályás 
rendszer üzemeltetője a baleseti károk fedezetére felelősségbiztosítással vagy bank által igazolt pénzügyi fedezettel 
rendelkezik, amelynek mértéke személyenként legalább 2 millió forint.
(4) Az  (3)  bekezdés c)  pontjában meghatározott fedezet rendelkezésre állásáról a  kötöttpálya üzemeltetője 
a  bejelentés szabályai szerint tájékoztatja a  közlekedési hatóságot az  okiratok másolatának megküldésével, 
egyidejűleg nyilatkozva arról, hogy a benyújtott másolatok az eredetivel mindenben megegyeznek.
(5) A  különleges kötöttpálya üzemeltetője a  különleges kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő 
feladatköre ellátására legalább egy, a  képzési rendeletben előírt képesítéssel és szaktudással rendelkező személyt 
alkalmaz.
6. A  különleges kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő munkakörök betöltésének szakmai és 
egészségügyi feltételei
84/G.  § (1) A  36–36/F.  § rendelkezéseit azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  különleges kötöttpályás 
közlekedési rendszerek esetében a  36–36/F.  §-ban meghatározott munkaköröket nem csak munkaviszonyban, 
hanem munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban és önkéntes munkavégzés keretében is el lehet látni. Ahol 
a  36–36/F.  § munkavállalót említenek, ott a  munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottakat és 
az önkéntes munkavállalókat is érteni kell.
(2) A  36–36/A.  § rendelkezéseit a  különleges kötöttpályás közlekedési rendszerek esetében azzal az  eltéréssel kell 
alkalmazni, hogy az  ott szabályozottaktól eltérően az  alapvizsgáztatást és az  időszakos vizsgáztatást a  képzési 
rendeletben meghatározott esetekben a  különleges kötöttpályás közlekedési rendszer üzemvezetője végzi. 
Tevékenységét a közlekedési hatóság ellenőrzi.
(3) A  36/B.  §-ban foglaltakat a  különleges kötöttpályás közlekedési rendszerek esetében azzal az  eltéréssel kell 
alkalmazni, hogy a  §-tól eltérően az  egészségi alkalmasság megállapítását a  kormányrendeletben meghatározott 
esetekben foglalkozás-egészségügyi orvos végzi.
7. Turisztikai hajtányra vonatkozó eltérő rendelkezések
84/H. § (1) Turisztikai hajtánnyal közlekedni – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel –
a) turisztikai hajtánypályán,
b) keskeny nyomtávú vagy múzeumvasúti pályán,
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c) továbbá olyan vasúti pályán lehet, amelyen a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak 
részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerint üzemszünet van, valamint az  üzemeltető és a  pályahálózat-
működtető szerződésben határozták meg a tevékenység folytatásának feltételeit.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjába tartozó pályákon turisztikai hajtánnyal közlekedni csak abban az esetben lehet,
a) ha a  pályán ellenirányú közlekedés nincs, és az  azonos pályán egy irányban közlekedő járművek a  közlekedési 
hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban meghatározott módon történő biztonságos közlekedése 
biztosított,
b) a  pálya kialakítása – így különösen lejtviszonyai, a  pálya íve, valamint a  pálya állapota – lehetővé teszi 
a biztonságos használatot.
(3) Az  (1) és (2)  bekezdésben meghatározott pályákon turisztikai hajtánnyal való közlekedés esetén a  turisztikai 
hajtány üzemeltetőjének – munkaviszonyban vagy munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban – legalább egy 
fő, hatósági vizsgát tett turisztikai hajtány üzemvezetőt vagy vasútüzem-vezetőt alkalmaz.
(4) A turisztikai hajtánypálya miniszteri rendeletben foglaltak szerint keresztezhet közutat és magánutat.
(5) A  szakmai alap- és időszakos képzésre vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni a  turisztikai hajtány 
vezetőjére.
(6) A  turisztikai hajtány üzemeltetője vagy kezelője köteles a  turisztikai hajtány vezetőjét a  vasúti pályán történő 
biztonságos közlekedéshez szükséges ismeretekről igazolt módon kioktatni.
(7) Jogszabály a  turisztikai hajtány éjszakai használatára vonatkozóan eltérő rendelkezéseket állapíthat meg 
a pályára, a járműre és az alkalmazott forgalmi szabályokra vonatkozóan.
8. A vasúti igazgatási szerv feladat- és hatásköre
84/I. § (1) A vasúti igazgatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozik:
a) a 84/C. § (1)–(3) és (5)–(7) bekezdése, valamint 84/D. § (1)–(4) és (8) bekezdése szerinti bejelentések vizsgálata, 
hiánypótlásra felszólítás, a  jogszabályszerű bejelentésre vonatkozó követelményeket nem teljesítő személy vagy 
szervezet tevékenységének felfüggesztése, végső soron a tevékenységtől való eltiltás,
b) a 84/C. § (1) bekezdésében felsorolt személyekről és szervezetekről nyilvántartás vezetése,
c) a 84/C. § (1) bekezdése szerinti különleges kötöttpályás tevékenységet végző személyek és szervezetek felelősségi 
körébe tartozó baleseti károk megtérítésére való alkalmassággal kapcsolatos, a  kötelező baleseti kárfedezeti 
képességének biztosításának kormányrendeletben meghatározott részletes szabályoknak való folyamatos 
megfelelés ellenőrzése, a feltételek nem teljesítése esetén az érintett tevékenység felfüggesztése, megtiltása,
(2) A  különleges kötöttpályás közlekedési tevékenységet végző személy vagy szervezet a  vasúti igazgatási szerv 
feladatai ellátásához szükséges adatokat, iratokat átadja, a  vasúti igazgatási szerv által tisztességes módon 
meghatározott, ésszerű határidőn belül.
(3) A  vasúti igazgatási szerv az  (1)  bekezdés a), valamint c)  pontja szerinti eljárásaiban hozott határozatait 
a honlapján közhírré teszi.
9. A közlekedési hatóság feladat- és hatásköre
84/J. § A 80. § (1) bekezdésében foglaltakon túl a közlekedési hatóság feladat- és hatáskörébe tartozik:
a) annak ellenőrzése, hogy a  különleges kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő munkakörben 
foglalkoztatott és önkéntes munkát végző személy a  jogszabályban előírt alapvizsgával és időszakos vizsgával 
rendelkezik-e,
b) a  különleges kötöttpályás üzemi létesítmények, a  turisztikai hajtányok, a  különleges kötöttpályás közlekedési 
tevékenységek ellenőrzése abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, a hatósági 
engedélyekben foglaltaknak,
c) a  különleges kötöttpályás közlekedési rendszerek műszaki-biztonsági, valamint a  kötöttpályás közlekedési 
tevékenységet végző szervezetek nyilvántartásának vezetése.
84/K. § (1) A közlekedési hatóságnak a különleges kötöttpályás közlekedési rendszerekkel kapcsolatos eljárásában 
ügyfélnek minősül az  érintett ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője és az  érintett ingatlan vonatkozásában 
a használat jogát biztosító dologi joggal rendelkező személy.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az érintett ingatlan
a) a különleges kötöttpályás közlekedési rendszer építése, korszerűsítése, átalakítása és megszüntetése által terület-
igénybevétellel érintett,
b) a különleges kötöttpályával szomszédos, vagy
c) a  megvalósult különleges kötöttpályás közlekedési rendszer környezetvédelmi hatástanulmányában, ennek 
hiányában a műszaki tervdokumentációjában igazolt hatásterületen fekvő ingatlan.
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(3) A  közlekedési hatóság a  különleges kötöttpályás közlekedési rendszer építésével, korszerűsítésével, 
átalakításával és megszüntetésével kapcsolatos engedélyezési eljárásban a  hiányosan benyújtott kérelemmel 
kapcsolatos – a  tartalmi és formai követelményekre vonatkozó – részletes hiánypótlási felhívást a  kérelem 
beérkezését követő naptól számított harminc napon belül adja ki.
(4) Az  ügyintézési határidő a  közlekedési hatóságnak a  különleges kötöttpályás közlekedési rendszer építésével, 
használatbavételével, korszerűsítésével, átalakításával és megszüntetésével kapcsolatos engedélyezési eljárásában, 
és az  ellenőrzési eljárásban négy hónap. Az  eljárás megindításáról az  ügyfeleket és az  érdekelteket a  vasúti 
közlekedési hatóság a kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül értesíti.
(5) A közlekedési hatóság a különleges kötöttpályás közlekedésbiztonság körébe tartozó feladatait nem ruházhatja 
át, és annak elvégzésére más szervezetet – közigazgatási szerv kivételével – nem kérhet fel.
10. A hatósági ellenőrzés, bírság
84/L.  § (1) A  közlekedési hatóság a  különleges kötöttpályás közlekedési rendszer kötött pályájának üzem- és 
forgalombiztos állapotát, a  karbantartás, az  időszakos vizsgálatok és a  szükséges javítás elvégzését ellenőrzi. 
A  különleges kötöttpálya üzemeltetője az  ellenőrzés valamennyi feltételét biztosítja, különösen a  lényeges 
dokumentumokhoz, létesítményekhez, berendezésekhez és felszerelésekhez való korlátozás nélküli hozzáférést.
(2) Ha a  közlekedési hatóság az  ellenőrzés során mulasztást állapít meg, felhívja az  üzemeltető figyelmét 
a  jogszabálysértésre és legalább 20 napos határidő megállapításával, valamint a  jogkövetkezményekre történő 
figyelmeztetéssel végzésben kötelezi az  üzemeltetőt a  vizsgálat vagy a  javítás elvégzésére. Ha a  felhívásban 
meghatározott határidő eredménytelenül telik el vagy az üzemeltető ismételten mulasztást követ el, a közlekedési 
hatóság bírságot szab ki.
(3) A  (2)  bekezdés szerinti bírság a  cselekmény elkövetésétől számított két éven belül szabható ki. Folyamatos 
cselekmény, illetve jogsértő állapot fenntartása esetén e  határidő a  cselekmény befejezésekor, illetve az  állapot 
megszüntetésekor kezdődik. A bírság ismételten is kiszabható.
(4) A  közlekedési hatóság ellenőrzése során a  jármű vezetője vagy kezelője a  járművet köteles megállítani, 
személyazonosságát és járművezetési jogosultságát igazolni, a  jármű és tartozékai, az  okmányok ellenőrzésével 
kapcsolatos felhívásnak eleget tenni. Az  ellenőrzés során a  járműhöz és tartozékaihoz, valamint a  rakományhoz 
tartozó okmányokat a közlekedési hatóság részére be kell mutatni.
(5) Ha a  mulasztás az  élet- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, a  közlekedési hatóság a  különleges kötöttpályás 
közlekedési rendszer üzemének felfüggesztése mellett az üzemeltetőt a vizsgálat vagy a javítás elvégzésére kötelezi, 
a  vizsgált jármű forgalomból való kivonását vagy a  személyzet munkavégzésének felfüggesztését rendeli el és 
bírságot szabhat ki.
(6) A  közlekedési hatóság a  különleges kötöttpályás közlekedési rendszer üzemeltetőjével szemben a  kötöttpálya 
engedély nélküli vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő létesítése, gyártása, átalakítása, bontása, illetve használata 
esetén
a) bírságot szab ki, és
b) a  kötöttpálya átalakítását vagy az  (5)  bekezdés szerinti esetben lebontását, gyártásának vagy üzemeltetésének 
a megszüntetését, forgalomból való kivonását rendelheti el.
(7) Engedély nélkül vagy engedélytől eltérő módon létesített, átalakított kötöttpálya lebontását, gyártásának, 
átalakításának vagy üzemeltetésének a  megszüntetését, forgalomból való kivonását a  közlekedési hatóság akkor 
rendeli el, ha azok fennmaradása az  élet- és vagyonbiztonságot, vagy az  emberi környezetet és a  természeti 
értékeket veszélyezteti, és a veszély megfelelő átalakítással sem szüntethető meg.
(8) A (3) bekezdésben meghatározott esetekben a bírság 2 millió forintig terjedhet.
84/M. § (1) A közlekedési hatóság a különleges kötöttpályás közlekedés biztonságával és a különleges kötöttpályás 
forgalom lebonyolításával kapcsolatos szabályok megsértése esetén
a) a  különleges kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalót és 
egyéb foglalkoztatott személyt a  külön jogszabályban meghatározottak szerint határozott időre eltilthatja 
a  munkavégzéstől, valamint a  munkakör további betöltését képzés elvégzéséhez és hatósági vizsga letételéhez 
kötheti,
b) felszólítja az  üzemeltetőt a  különleges közlekedési rendszer leállítására, ha az  ellenőrzés alá vont különleges 
kötöttpályás közlekedési rendszer a  külön jogszabályokban, valamint a  hálózati forgalmi és a  biztonsági 
utasításokban előírásoknak nem felel meg vagy a  különleges kötöttpályás közlekedés biztonsága érdekében 
különösen indokolt.
(2) Az e törvényben vagy a végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség 
elmulasztása esetén a közlekedési hatóság bírságot szab ki.
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(3) Ha a jogsértés
a) a pályahálózat vonatkozásában merül fel, a bírság 1 millió forintig,
b) járművek és gépészeti berendezések vonatkozásában merül fel, a bírság 500 ezer forintig,
c) a  különleges kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalókés egyéb 
foglalkoztatottak képzése és vizsgáztatása vonatkozásában merül fel, a bírság 50 ezer forintig,
d) a  különleges kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók és egyéb 
foglalkoztatottak egészségi alkalmassága vonatkozásában merül fel, a bírság 50 ezer forintig
terjedhet jogsértésenként.
84/N. § (1) A tevékenység végzését szüneteltető szervezet kivételével a 84/C. § (1) bekezdése szerinti tevékenységet 
végző szervezetnek a  felelősségi körébe tartozó baleseti károk megtérítésére való alkalmassággal kapcsolatosan, 
a  kormányrendeletben meghatározott keskeny nyomtávolságú vasút és a  múzeumvasút kötelező baleseti 
kárfedezeti képességének biztosítására vonatkozó részletes szabályoknak folyamatosan meg kell felelnie.
(2) Ha a vasúti igazgatási szerv ellenőrzése során megállapítja, hogy az (1) bekezdés szerinti szervezet a felelősségi 
körébe tartozó baleseti károk megtérítésére való alkalmassággal kapcsolatos feltételnek nem felel meg, a  vasúti 
igazgatási szerv a  megfelelés igazolásáig, legfeljebb hat hónapra felfüggeszti a  tevékenység folytatását, és ennek 
tényét a különleges kötöttpályás közlekedési tevékenységet végző szervezetek nyilvántartásában rögzíti.
(3) A  vasúti igazgatási szerv a  tevékenység folytatását megtiltja és ennek tényét rögzíti a  különleges kötöttpályás 
közlekedési tevékenységet végző szervezetek nyilvántartásában – Ha a szervezet felelősségi körébe tartozó baleseti 
károk megtérítésére való alkalmassággal kapcsolatos feltételek nem teljesítése a szervezet által végzett valamennyi 
tevékenységet érinti – a  szervezetet törli, ha a  szervezet a  feltételeknek való megfelelést a  tevékenységet 
felfüggesztő határozat jogerőre emelkedését követő hat hónapon belül nem igazolja.
11. Adatvédelem, adatkezelés
84/O. § A közlekedési hatóság jogosult
a) a  különleges kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő munkakörben foglalkoztatottak természetes 
személyazonosító adatait, valamint büntetett előéletére és ahol e törvény alapján ezt igazolni kell, arra vonatkozó 
különleges adatait, hogy foglalkozástól vagy járművezetéstől eltiltás hatálya alatt nem áll,
b) a  különleges kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók természetes 
személyazonosító adatait, a munkakör betöltéséhez szükséges egészségügyi alkalmasságra vonatkozó adatokat,
c) a  különleges kötöttpályás közlekedési tevékenység végző személy vagy szervezet vezető tisztségviselőjének, 
valamint a  különleges kötöttpályás közlekedési tevékenység szakmai irányítását ellátó személy természetes 
személyazonosító adatait és büntetett előéletére vonatkozó különleges adatokat,
d) a  képzést és vizsgáztatást, illetve az  egészségi alkalmasság vizsgálatát és véleményezését végző személyek 
természetes személyazonosító adatait,
kezelni, továbbá a vizsgaeredményeket, alkalmassági minősítéseket, képesítéseket – ezek hitelességének utólagos 
igazolása céljából – nyilvántartani.
84/P.  § (1) A  közlekedési hatóság személyes adatokat a  különleges kötöttpályás közlekedés zavartalanságának 
biztosítása, a  különleges kötöttpályás közlekedés biztonságának fenntartása, valamint a  84/J.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában meghatározott feladatok ellátása érdekében kezeli.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott személyes adatokat a  közlekedési hatóság a  különleges kötöttpályás 
közlekedés biztonsági követelmények érvényesítése céljából a  munkavégzésre való alkalmasság megállapítása, 
a  vasúti közlekedés biztonságának folyamatos fenntartása, valamint a  84/J.  § (1)  bekezdés a)  pontjában 
meghatározott feladat ellátása érdekében kezeli.
(3) A  84/J.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott esetben az  (1)  bekezdésben meghatározott adatokat 
a  közlekedési hatóság addig az  időpontig tartja nyilván, amíg az  érintett természetes személy a  különleges 
kötött pályát üzemelteti vagy az  üzemeltető szervezet vezető tisztségviselője, valamint a  különleges kötöttpályás 
közlekedési tevékenység szakmai irányítását ellátja.
84/Q.  § (1) A  közlekedési hatóság, mint adatkezelésre jogosult szerv a  kezelt adatokat személyazonosító adatok 
nélkül, statisztikai célokra felhasználhatja, azokból statisztikai célra adatot szolgáltat jogszabályban erre feljogosított 
szerv részére.
(2) A  84/O.  §-ban meghatározott adatok a  rendőrségnek, az  ügyészségnek, a  bíróságnak bűnüldözés és 
bűnmegelőzés, illetve bírósági eljárás lefolytatása céljából továbbíthatók.
(3) A közlekedési hatóság vezetője a minősített adat védelméről szóló törvény tekintetében minősítésre jogosultnak 
minősül.
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84/R.  § (1) A  vasúti igazgatási szerv jogosult a  különleges kötöttpályás közlekedési tevékenységet végző személy 
és szervezet vezető tisztségviselői, valamint az  e  tevékenységek szakmai irányítását ellátó vezetőinek természetes 
személyazonosító adatait a tevékenység ellátásának ideje alatt kezelni.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt személyek adataiban bekövetkezett változásról különleges kötöttpályás közlekedési 
tevékenységet végző személy és szervezet, a változást követő 8 napon belül tájékoztatja a vasúti igazgatási szervet.”

39. §  A Vtv. „A kisvasútra vonatkozó eltérő rendelkezések” alcíme helyébe a következő alcím lép:
„A függővasútra vonatkozó eltérő rendelkezések
85/F.  § (1) A  függővasútra a  működési engedélyre vonatkozó 6–9/D.  §-t, a  pályahálózat-működtető üzleti tervére 
vonatkozó 12–13. §-t, a számviteli elkülönítésre vonatkozó 21. §-t, a biztonságirányítási rendszerre és a biztonsági 
szervezetre vonatkozó 32–32/A.  §-t, a  vasútbiztonsági tanúsítványra és engedélyre vonatkozó 33–35.  §-t, a  nyílt 
hozzáférésre, a  kapacitáselosztásra és a  hálózat-hozzáférési díjakra vonatkozó 49–67/W.  §-t, a  felügyeleti díjakra 
vonatkozó 9/E.  §-t, a  35.  § (5)–(5a)  bekezdését, valamint a  jogvitás eljárásra vonatkozó 79/B–79/D.  §-t nem kell 
alkalmazni.
(2) A  függővasút tevékenységét csak akkor kezdheti meg, ha a  tevékenység megkezdése előtt legalább harminc 
nappal a  tevékenység folytatásának szándékára irányuló kérelmét a  vasúti igazgatási szervhez és a  közlekedési 
hatósághoz benyújtotta, és a  tevékenység megkezdését vasúti igazgatási szerv és a közlekedési hatóság jogszerű 
hallgatással tudomásul véve az eljárás megindulásától számított nyolc napon belül nem tiltotta meg.”

40. §  A Vtv. 85/M. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„85/M.  § (1) A  vasúti személyszállítási szolgáltatást vasút-villamossal nyújtó vasúti társaság az  országos vasúti 
pályahálózatnak a  vasúti személyszállítási szolgáltatást vasút-villamossal nyújtó vasúti társaság működési 
engedélyében meghatározott részét az  országos vasúti pályahálózat működtetőjével kötött szerződés alapján, 
a  pályahálózathoz való nyílt hozzáférés szabályaival összhangban, a  nem nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózatot 
a pályahálózat-működtetővel kötött szerződés alapján használhatja.
(2) A  vasút-villamos pályahálózat egyes elemei tekintetében a  pályahálózat működtetéséért a  pályahálózat adott 
részét működtető vasúti társaság a  felelős. Ha a  vasút-villamos pályahálózatot egy vasúti társaság működteti 
a pályahálózat működtetéséért ez a vasúti társaság a felelős.”

41. §  A Vtv. „ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK” alcíme a következő 87/H. §-sal egészül ki:
„87/H.  § Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2017. évi LXIII. törvény (a  továbbiakban: 
Vtvmódtv2.) hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban a Vtvmódtv2. rendelkezéseit kell alkalmazni.”

42. § (1) A Vtv. 88. § (1) bekezdése a következő 15. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„15. az értékelést végző szerv kijelölésének szabályait”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (2) A Vtv. 88. § (2) bekezdés 32. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„32. a  vasút-villamosra vonatkozó műszaki előírásokat, a  vasút-villamos üzemeltetésére, továbbá a  vasút-villamos 
közlekedése esetén követendő forgalmi szabályokra és azok hatósági jóváhagyására vonatkozó részletes 
szabályokat, továbbá a  vasút-villamos pályahálózat üzemeltetésére és forgalomirányítására vonatkozó részletes 
szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (3) A Vtv. 88. § (2) bekezdése a következő 35. és 36. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„35. a  különleges kötöttpályás közlekedési rendszer üzemeltetési szabályzatának tartalmi és a  formai 
követelményeire, valamint vasúti közlekedési hatósági jóváhagyására vonatkozó szabályokat, valamint a különleges 
kötöttpályás közlekedési rendszer üzemeltetési engedélyezési szabályait,
36. közutaknak és magánutaknak turisztikai hajtánypálya által történő keresztezésére vonatkozó szabályokat”
(rendeletben állapítsa meg.)
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43. §  A Vtv.
a) 2. § 4. pont 4.2. alpontjában a „70” szövegrész helyébe a „100” szöveg,
b) 10.  § (1)  bekezdésének a)  pontjában a „tartozékai építéséhez” szövegrész helyébe a „tartozékai – ideértve 

a trolibusz felsővezetékét is – építéséhez” szöveg,
c) 31.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az „a pályahálózat-működtető és a  vállalkozó vasúti társaság a  kialakult 

vagy várható katasztrófa, rendkívüli esemény, súlyos káresemény (a  továbbiakban együtt: veszélyhelyzet)” 
szövegrész helyébe az „a pályahálózat-működtető és a vállalkozó vasúti társaság a veszélyhelyzet” szöveg,

d) 43. § (2) bekezdésében a „szempontjából. (4) A” szövegrész helyébe a „szempontjából. A” szöveg
lép.

44. §  Hatályát veszti a Vtv.
a) 2. § 4. pont 4.16. alpontja,
b) 2. § 5. pont 5.3. alpontja,
c) 2. § 5. pont 5.5. alpontja,
d) 35. § (5a) bekezdés e) pontja,
e) 36. § (9) bekezdésében az „elnöke” szövegrész,
f ) 85/G. §-a,
g) 87. § (1) bekezdés d)–e) pontja,
h) 87/A. § (1) bekezdés c)–d) pontja.

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

45. §  A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a  továbbiakban: Sztv.) 2.  § 6.  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„6. elővárosi személyszállítási szolgáltatás: a  főváros vagy megyei jogú város és annak legfeljebb 100 km-es 
vonzáskörzete között végzett személyszállítási szolgáltatás;”

46. §  Az Sztv. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) A víziközlekedési személyszállítás engedélyezésére vonatkozó szabályokat a Vkt. és a vízi személyszállításról 
szóló rendelet, a vasúti személyszállítás engedélyezésére vonatkozó szabályokat a Vtv. állapítja meg.
(2) Az  autóbuszos piacfelügyeleti és utasjogi hatóság (a  továbbiakban: autóbuszos hatóság) döntései 
megtámadására vonatkozó közigazgatási perekben a  Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagos 
illetékességgel jár el.
(3) Az autóbuszos hatóság piacfelügyeleti és utasjogi hatósági eljárásaiban országos illetékességgel jár el.”

47. §  Az Sztv. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Autóbuszos személyszállítás esetén panaszt benyújtani a  szolgáltató vagy közlekedésszervező panaszkezelési 
eljárását lezáró dokumentum panaszossal való közlésétől számított, ennek hiányában az  üzletszabályzat 
panaszkezelésre vonatkozó részében vagy azon szolgáltatók esetében, amelyek nem rendelkeznek az  autóbuszos 
hatóság által jóváhagyott üzletszabályzattal, az  autóbuszos hatóság által jóváhagyott önálló panaszkezelési 
szabályzatban (a  továbbiakban együtt: panaszkezelési szabályzat) az  eljárásra meghatározott határidő leteltét 
követő 30 napon belül lehet az autóbuszos hatóságnál. A szolgáltató vagy a közlekedésszervező a panaszkezelési 
eljárását lezáró dokumentumban tájékoztatni köteles a  panaszost arról, hogy a  panaszkezelési eljárással 
szemben az  autóbuszos hatósághoz fordulhat. E  határidőn túl az  autóbuszos hatósághoz benyújtott panaszokat 
az  autóbuszos közlekedési hatóság visszautasítja. A  szolgáltató vagy a  közlekedésszervező panaszkezelési 
eljárásában hozott, az  ügyet lezáró dokumentumot az  autóbuszos hatóság részére a  panasz mellékleteként be 
kell nyújtani. Ennek hiányában az  autóbuszos hatóság hiánypótlási felhívást bocsát ki. A  panasz kivizsgálása 
során az  autóbuszos hatóság a  tényállás tisztázása érdekében több ízben is bocsáthat ki hiánypótlásra felhívást. 
Az  autóbuszos hatóság abban az  esetben is visszautasítja a  kérelmet, ha az  nem az  előterjesztésre jogosulttól 
származik. Az  autóbuszos hatóság panaszkezelési eljárására vonatkozó további szabályokat a  49.  § (1)  bekezdés 
d) pontjában adott felhatalmazás alapján megalkotott rendelet tartalmazza.”
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48. § (1) Az Sztv. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Menetrend szerinti közforgalmú közúti, vasúti és e törvény hatálya alá tartozó vízi személyszállítási szolgáltatás 
az  e  törvény vagy a  személyszállítási feltételekről szóló jogszabály alapján a  közlekedési hatóság vagy a  vasúti 
igazgatási szerv által kiadott, az adott személyszállítási szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges működési 
engedély vagy tudomásul vett bejelentés birtokában végezhető.”

 (2) Az Sztv. 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  vasúti társaság személyszállítási üzletszabályzatát, a  közlekedésszervezőnek a  személyszállítási 
tevékenységhez kapcsolódó, a  22.  § (2)  bekezdése szerinti kijelölő jogszabály alapján végzett feladatai 
ellátására vonatkozó személyszállítási üzletszabályzatot és annak módosítását a  vasúti igazgatási szerv 
e  törvényben, a  Vtv.-ben, az  országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes 
feltételeiről szóló kormányrendeletben és a  térségi, az  elővárosi, a  városi és a  helyi működési engedély 
alapján, valamint a  kisvasút és múzeumvasút által végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 
kormányrendeletben meghatározottak szerint hagyja jóvá. A  jóváhagyás nem tagadható meg, ha a  vasúti 
személyszállítási üzletszabályzat, vagy a  közlekedésszervező személyszállítási üzletszabályzata az  e  törvényben, 
a  Vtv.-ben, az  országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 
kormányrendeletben és a térségi, az elővárosi, a városi és a helyi működési engedély alapján, valamint a kisvasút és 
a múzeumvasút által végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott 
feltételeknek megfelel.”

49. §  Az Sztv. 22. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az önkormányzat meghatározó befolyása alatt álló korlátolt felelősségű társaságként vagy részvénytársaságként 
vagy az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervként működő közlekedésszervező és az a közlekedési 
közszolgáltatás teljesítésében érintett közlekedési szolgáltató, valamint közlekedésszervezői közreműködő, amely 
a közlekedésszervezőt rendeletben kijelölő önkormányzat vagy a közlekedésszervező meghatározó befolyása alatt 
álló gazdasági társaságként vagy ugyanazon önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervként működik, 
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 8. §-a alkalmazásában együttesen kapcsolt vállalkozások, 
amelyekkel kapcsolt vállalkozási viszonyba csak külön törvényi rendelkezés alapján kerülhet újabb személy.”

50. §  Az Sztv.
a) 15.  § (2)–(3) és (5)–(6)  bekezdésében, 15/A.  § (1)  bekezdésében, 16.  § (4)  bekezdés nyitó szövegrészében,  

(5)–(7)  bekezdésében, 17.  § (3)  bekezdésében az  „A közlekedési hatóság” szövegrész helyébe az  „Az 
autóbuszos hatóság” szöveg,

b) 15.  § (7)  bekezdésében, 16.  § (2)  bekezdésben, 17.  § (5a)  bekezdés b)  pontjában, (5b)  bekezdés nyitó 
szövegrészében, (6)  bekezdésében, 18.  § (5) és (7)  bekezdésében, 19.  § (6)  bekezdésében és a  49.  § 
(1)  bekezdésének az  egyes törvényeknek a  központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával 
összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvénnyel beiktatott k)  pontjában 
az „a közlekedési hatóság” szövegrész helyébe az „az autóbuszos hatóság” szöveg,

c) 16. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „a közlekedési hatóság” szövegrészek helyébe az „az autóbuszos 
hatóság” szöveg,

d) 17. § (2) bekezdésében a „75. § (3)–(4)” szövegrész helyébe a „77. § (2) bekezdésében és 79/E. § (4)” szöveg,
e) 17.  § (5d)  bekezdésében az „a közlekedési hatóságnak” szövegrész helyébe az „az autóbuszos hatóságnak” 

szöveg,
f ) 18.  § (1)  bekezdésében az „a közlekedési hatóságnál” szövegrész helyébe az „az autóbuszos hatóságnál” 

szöveg,
g) 18.  § (2)  bekezdésében az  „a panaszkezelési szabályzatban” szövegrész helyébe az  „az üzletszabályzat 

panaszkezelésre vonatkozó részében (a továbbiakban: panaszkezelési szabályzat)” szöveg
lép.
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6. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló  
2013. évi LXVII. törvény módosítása

51. § (1) Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 
(a továbbiakban: Udt.) 17. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az útdíjszedő
a) az (1) bekezdés szerinti útdíj-ellenőrzésre jogosult szervezetek útdíjellenőrzési tevékenységének támogatása,
b) az állami adó- és vámhatóság jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásához szükséges adatszolgáltatás 
teljesítése, valamint
c) a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer részére történő adatszolgáltatás 
teljesítése
érdekében adatgyűjtést végez a  díjköteles útszakaszon közlekedő gépjárművekről, telepített fix vagy mobil 
eszközök felhasználásával.
(3) Az  útdíjszedő az  útdíj-ellenőrzésre jogosult szervezetek útdíjellenőrzési tevékenységének támogatása 
érdekében:
a) a  (2)  bekezdés szerinti eszközök útján felvételezett, azonosításra alkalmas adatokat és a  rendszám adatokat 
összeveti az  úthasználati jogosultsággal rendelkezőkről rendelkezésére álló adatokkal, valamint az  útdíj 
köteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára jogosultak 
nyilvántartásában szereplő adatokkal,
b) az  a)  pont szerinti összevetés alapján összeállított adatállományt – kivéve a  jogosult úthasználatra vonatkozó 
adatokat – átadja az útdíjellenőrzésre jogosult hatóság számára.”

 (2) Az Udt. 17. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott útdíj-ellenőrzésre jogosult szervezet a (3) bekezdés b) pontja 
szerinti adatállomány alapján a  vélelmezett szabályszegések esetében – feladatkörébe tartozóan – hivatalból 
megindítja a külön törvényben meghatározott hatósági eljárást.”

52. § (1) Az Udt. 26. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A felügyeleti szerv a  felügyeleti jogkörében eljárva jogosult a  díjfizetési kötelezettséggel érintett gépjárműveknek 
a  díjfizetési kötelezettséggel, valamint az  állami adó- és vámhatóság jogszabályban meghatározott feladatainak 
ellátásához szükséges adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos alábbi jellemzőit, valamint az  úthasználók, 
üzemben tartók, és a szerződött díjfizetők alábbi személyes adatait kezelni a díjszedés hatékony lebonyolítása érdekében 
a díj, illetve a bírság megfizetésére irányuló követelés elévüléséig:)
„i) az úthasználati jogosultsággal
ia) rendelkező,
ib) nem rendelkező
gépjárműről és annak hatósági jelzéséről készített képfelvételt,”

 (2) Az Udt. 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  útdíjszedő a  6.  § (4)  bekezdésében és a  17.  §-ban meghatározott feladatai ellátása, az  állami adó- és 
vámhatóság jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásához szükséges, valamint a közúti közlekedésről szóló 
törvény szerinti Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer részére történő adatszolgáltatás teljesítése érdekében
a) az (1) bekezdés c)–h) és j) pontjában meghatározott adatokat az adat keletkezését követő 7 évig,
b) az (1) bekezdés i) pont ia) alpontjában meghatározott adatokat az adat keletkezését követő 360 napig,
c) az (1) bekezdés i) pont ib) alpontjában meghatározott adatokat az adat keletkezését követő két évig,
d) az  (1)  bekezdés k)  pontjában meghatározott adatokat, valamint a  jármű áthaladási sebességére vonatkozó 
adatokat az adatátadást követő 3 napig
jogosult kezelni.”

7. A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 2015. évi CII. törvény módosítása

53. §  A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 2015. évi CII. törvény (a  továbbiakban: Ekpt.) 
2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § E törvény alkalmazásában:
1. alsó kötélvezetésű sífelvonó: olyan sífelvonó, amely kötélzete két végpont között a vontató oldalon alátámasztás 
nélkül van kifeszítve, amelynél a kötél haladási magassága legfeljebb a talajszinttől számítva 120 cm;



8372 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 85. szám 

2. egyéb kötöttpálya: az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer működéséhez szükséges szerkezet és földterület, 
valamint az azt hordozó és fő mozgásirányát meghatározó tartószerkezet;
3. egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer: a sikló, a sífelvonó és a kötélpálya;
4. egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenység: az egyéb kötött pálya üzemeltetője által saját maga részére vagy más 
részére díj ellenében végzett személyszállítás vagy áruszállítás, valamint kedvtelési vagy turisztikai célú közlekedési 
tevékenység;
5. egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer üzemeltetése: az  egyéb kötött pálya, valamint annak működéséhez 
szükséges eszközök üzem- és forgalombiztos-állapotban tartása, folyamatos működésének biztosítása és műszaki 
felügyelete;
6. egyéb kötöttpálya üzemeltetője: az a  természetes személy vagy szervezet, aki, vagy amely az egyéb kötöttpályás 
rendszer üzemeltetését végzi;
7. egyéb kötöttpályás üzemvezető: az a természetes személy, aki az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer a vasúti 
közlekedési hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzat szerinti szabályos és biztonságos üzemeltetéséért, 
karbantartásáért, felülvizsgálatáért, valamint veszélyhelyzet esetén az utasok kimentéért felelős;
8. kötélpálya: olyan, személyszállításra vagy teherszállításra alkalmas közlekedési eszköz, amelynél két végpont 
között kifeszített, támasztékok nélküli vagy támasztékon megvezetett kötélzeten vagy kötélzeteken felfüggesztett 
kabinok, székek, illetve csillék biztosítják a szállítást;
9. sífelvonó: sportolást elősegítő alsó vagy felső (fej feletti) kötélvezetésű közlekedési eszköz, amely az  utasokat 
oszlopokon megvezetett szállítókötélre rögzített, vagy oszlopokra felfüggesztett vontató függeszték vagy 
a szállítókötélre kapcsolható vontató elem, berendezés segítségével, vagy közvetlenül a szállítókötélbe kapaszkodva 
jármű nélkül, kötéllel vontatja;
10. sikló: olyan közlekedési eszköz, amelynél a  jármű talajra lefektetett sínpályákon saját kerekein mozog olyan 
módon, hogy a  közlekedési eszköz önerejéből haladni nem képes, vontatását egy vagy több kötél végzi, és hajtó 
gépezete nem a jármű, hanem a sínpálya szerkezetének tartozéka;
11. veszélyhelyzet: kialakult vagy várható katasztrófa, rendkívüli esemény, súlyos káresemény.”

54. § (1) Az Ekpt. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.  § (1) Egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenység a  vasúti igazgatási szerv, valamint a  közlekedési hatóság 
részére a tervezett tevékenység megkezdése előtt legalább 30 nappal tett bejelentés mellett végezhető.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti bejelentés alapján a  vasúti igazgatási szerv és a  közlekedési hatóság az  egyéb 
kötöttpályás tevékenységet végző személyt vagy szervezetet nyilvántartásba veszi.
(3) A folyamatos üzemeltetésű egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenységet, a tervezett kezdőnapot legalább 15 
nappal megelőzően, a vasúti igazgatási szervnek és a közlekedési hatóságnak megtett bejelentést követően lehet 
szüneteltetni.
(4) Az  időszakos üzemeltetésű egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenységet végző szervezet a  tevékenységének 
egy vagy több üzemeltetési cikluson át történő szüneteltetését a  közlekedési hatóságnál és a  vasúti igazgatási 
szervnél, az  üzemeltetési ciklus kezdőnapját megelőzően legalább 15 nappal, bejelenti. Az  üzemeltetési ciklusok 
közötti leállást nem kell bejelenteni.
(5) Az  e  § szerinti bejelentés alapján, a  tevékenység szüneteltetés tényét a  vasúti igazgatási szerv és a  vasúti 
közlekedési hatóság a (2) bekezdés szerinti nyilvántartásában rögzíti.
(6) Az  egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenységgel felhagyni, a  tevékenység befejezésének tervezett napját 
legalább 15 nappal megelőzően, a  vasúti igazgatási szervnek és a  közlekedési hatóságnak megtett bejelentést 
követően lehet.
(7) Az  (1)  bekezdés szerinti bejelentés alapján a  vasúti igazgatási szerv és a  közlekedési hatóság a  (2)  bekezdés 
szerinti nyilvántartásából törli az  egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenységgel felhagyó személyt vagy 
szervezetet, ha valamennyi egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenységével felhagy.”

 (2) Az Ekpt. a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A.  § (1) A  jelen alcím szerinti bejelentést tevő a  vasúti igazgatási szervnek és a  közlekedési hatóságnak 
rendelkezésére bocsátja a miniszteri rendeletben meghatározott információkat.
(2) A  közlekedési hatóság és a  vasúti igazgatási szerv a  (1)  bekezdés alapján megismert személyes adatokat 
nyilvántartásba veszi és a tevékenység felhagyását követő 12 hónapig kezeli.
(3) A képzési rendelet szerinti alapképzés és időszakos oktatás végzésére irányuló szándékot a szolgáltató köteles 
a közlekedési hatóságnak a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
törvény szerint bejelenteni.
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(4) Alapképzést, illetve időszakos oktatást a  képzési rendeletben meghatározott személyi és tárgyi feltételeket 
teljesítő képzőszervezet végezhet, amelynek legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja  
– egyéni vállalkozó esetén, ha a  tevékenységet nem maga látja el, legalább egy foglalkoztatottja – van, aki 
rendelkezik a  képzési rendeletben az  előírt szakmai képesítéssel, és megfelel az  ott meghatározott egyéb 
feltételeknek (a továbbiakban: egyéb kötöttpályás közlekedési szakmai oktató).
(5) Egyéb kötöttpályás közlekedési szakmai oktatóként az  foglalkoztatható, aki büntetlen előéletű, és nem áll 
az e tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
(6) Ha a bejelentést a bejelentő a jogszabályi követelményeknek megfelelően nyújtotta be, a vasúti igazgatási szerv 
és a közlekedési hatóság a bejelentőt ennek tényéről értesíti.”

55. §  Az Ekpt. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közlekedési hatóság által kiadott műszaki hatósági engedély (a továbbiakban: műszaki engedély) szükséges
a) jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az  egyéb kötöttpálya építéséhez, átalakításához, az  építési 
engedélyben foglaltaktól történő eltéréshez, használatbavételéhez, fennmaradásához, a  forgalomba helyezéshez 
és megszüntetéséhez, a  közúti közlekedési útvonal keresztezések biztosítási módjának meghatározásához, 
az üzemszünethez,
b) az  egyéb kötöttpályás jármű – miniszteri rendeletben szabályozott – előzetes típusengedélyezéséhez, 
típusengedélyezéséhez, átalakításához, üzembe helyezéséhez,
c) az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer üzemeltetéséhez.”

56. § (1) Az Ekpt. 9. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egyéb kötöttpályás közlekedés biztonsága érdekében)
„a) az egyéb kötöttpálya területén tartózkodó személyeknek az előírt biztonsági szabályokat meg kell tartaniuk,
b) az egyéb kötöttpálya üzemeltetője veszélyhelyzet esetén figyelmezteti az érintetteket, és az utasok kimentéséről 
gondoskodik,”

 (2) Az Ekpt. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott fedezet rendelkezésre állásáról az egyéb kötöttpálya üzemeltetője 
a  bejelentés szabályai szerint tájékoztatja a  vasúti közlekedési hatóságot az  okiratok másolatának megküldésével, 
egyidejűleg nyilatkozva arról, hogy a benyújtott másolatok az eredetivel mindenben megegyeznek.”

57. § (1) Az Ekpt. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10.  § (1) Az  egyéb kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő munkakört a  képzési rendelet szerinti 
alapvizsgával (a  továbbiakban: alapvizsga) rendelkező személy láthatja el. Alapvizsga a  képzési rendeletben 
meghatározott alapképzésben tehető.
(2) Az egyéb kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő munkakörben foglalkoztatott a képzési rendeletben 
meghatározott időközönként, időszakos oktatáson vesz részt és időszakos vizsgát tesz.”

 (2) Az Ekpt. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11.  §  (1) Az  alapvizsgáztatást és az  időszakos vizsgáztatást – a  (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel – 
a külön jogszabályban kijelölt vasúti vizsgaközpont, mint tanúsító szerv a külön jogszabályban előírt feltételeknek 
megfelelő, a  közlekedési hatóság vizsgabiztosi névjegyzékébe felvett és közlekedési hatóság által kinevezett 
vizsgabiztosok bevonásával szervezi és végzi. A közlekedési hatóság eljárása során a vizsgák eredménye alapján adja 
ki a hatósági bizonyítványokat.
(2) Az  (1)  bekezdéstől eltérően az  alapvizsgáztatást és az  időszakos vizsgáztatást a  képzési rendeletben 
meghatározott esetben az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer üzemvezetője végzi.”

 (3) Az Ekpt. 12. -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § Az alapvizsga és az időszakos vizsga megszerzéséhez előírt képesítéshez szükséges képzést végző szervezetek 
és a  vizsgáztatást végző vasúti vizsgaközpont, valamint a  vizsgabiztosok kötelesek biztosítani, hogy a  képzés 
és a  vizsgáztatás lehetősége valamennyi érintett számára megkülönböztetés nélkül, az  egyenlő bánásmód 
követelményei szerint rendelkezésre álljon. A feltételek fennállását a közlekedési hatóság ellenőrzi.”

58. §  Az Ekpt. a  következő „9/A. Az  egyéb kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő munkakörben 
foglalkoztatottak egészségi alkalmassága” alcímmel egészül ki:
„9/A. Az  egyéb kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő munkakörben foglalkoztatottak egészségi 
alkalmassága
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12/A.  § (1) Az  egyéb kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő munkakörök betöltése egészségi 
alkalmassághoz kötött.
(2) Az egyéb kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő munkakörben foglalkoztatott kormányrendeletben 
meghatározott esetekben előzetes, időszakos, rendkívüli és záró egészségi alkalmassági vizsgálatokon részt vesz.
(3) Az  egészségi alkalmasság megállapítását a  kormányrendeletben kijelölt hatóság vagy hatóságok, vagy 
foglalkozás-egészségügyi orvos végzik.
(4) A  hatóság vagy hatóságok (3)  bekezdés szerinti eljárásában tanúsító szervezetként közreműködik 
a kormányrendeletben kijelölt szervezet, amely a tevékenységét a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek 
megfelelő és a közlekedési hatóság által névjegyzékbe vett orvos bevonásával végzi.
(5) Ha a Kormány nem közigazgatási feladat ellátására létrehozott szervezetet jelöl ki a (3) bekezdés szerinti feladat 
ellátására, e szervezet tevékenységét a közlekedési hatóság ellenőrzi.”

59. § (1) Az Ekpt. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közlekedési hatóság feladat- és hatáskörébe tartozik:
a) a műszaki engedély kiadása,
b) az  alapképzés és az  időszakos oktatás ellenőrzése, az  alapvizsga és az  időszakos vizsga alapján a  hatósági 
igazolás kiállítása, továbbá annak ellenőrzése, hogy az  egyéb kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő 
munkakörben foglalkoztatott személy a jogszabályban előírt alapvizsgával és időszakos vizsgával rendelkezik-e,
c) a  siklók, sífelvonók, és az  egyéb kötöttpályás üzemi létesítmények, az  egyéb kötöttpályás közlekedési 
tevékenységek ellenőrzése abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, a hatósági 
engedélyekben foglaltaknak,
d) az  egyéb kötöttpályás közlekedési rendszerek műszaki-biztonsági, valamint a  kötöttpályás közlekedési 
tevékenységet végző szervezetek nyilvántartásának vezetése,
e) az  egészségi alkalmasság megállapítása és ellenőrzése, valamint a  vizsgáló szervezet 12/A.  § szerinti 
tevékenységének ellenőrzése,
f ) jogszabály külön rendelkezésének hiányában a  képzést és vizsgáztatást, valamint az  egészségi alkalmasság 
vizsgálatát és véleményezését végző személyek nyilvántartásának vezetése,
g) mindazon feladatok ellátása, amelyeket kormány- vagy miniszteri rendelet feladatkörébe utal.”

 (2) Az Ekpt. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § (1) A közlekedési hatóság a 7. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eljárás megindításáról az ügyfeleket 
hirdetményi úton értesíti.
(2) A 7. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eljárásban fellebbezésnek van helye.”

60. §  Az Ekpt. a következő „12/A. A vasúti igazgatási szerv feladat- és hatásköre” alcímmel egészül ki:
„12/A. A vasúti igazgatási szerv feladat- és hatásköre
18/B. § (1) A vasúti igazgatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozik:
a) az  5. alcím szerinti bejelentések vizsgálata, hiánypótlásra felszólítás, a  jogszabályszerű bejelentésre vonatkozó 
követelményeket nem teljesítő személy vagy szervezet tevékenységének felfüggesztése, végső soron 
a tevékenységtől való eltiltás,
b) nyilvántartás vezetése az egyéb kötöttpályás tevékenységeket végző személyekről és szervezetekről,
c) az  egyéb kötöttpályás tevékenységet végző személyekről és szervezetekről felelősségi körébe tartozó baleseti 
károk megtérítésére való alkalmassággal kapcsolatos kormányrendeletben meghatározott részletes szabályoknak 
való folyamatos megfelelés ellenőrzése, a  feltételek nem teljesítése esetén az érintett tevékenység felfüggesztése, 
megtiltása,
d) az egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenységek piacának nyomon követése, elemzése, értékelése
e) jogszabályban meghatározott adatgyűjtési, adatszolgáltatási feladatok ellátása,
f ) a miniszter részére a miniszter által előírt adatszolgáltatások teljesítése,
g) mindazon feladatok ellátása, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal.
(2) A vasúti igazgatási szerv kérelemre induló eljárásáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
(3) Az  egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenységet végző személy vagy szervezet a  vasúti igazgatási szerv 
feladatai ellátásához szükséges adatokat, iratokat átadja, a  vasúti igazgatási szerv által meghatározott, ésszerű 
határidőn belül.
(4) A  vasúti igazgatási szerv jogosult a  bejelentésre kötelezett tevékenységekre vonatkozó iratokról másolatot, 
kivonatot készíteni.
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(5) A vasúti igazgatási szerv hiánypótlási felhívást legfeljebb két ízben adhat ki.
(6) Az ügyintézési határidő a vasúti igazgatási szerv eljárásában hat hét.
(7) A  vasúti igazgatási szerv az  (1)  bekezdés a) és c)  pontja szerinti eljárásaiban hozott határozatait a  honlapján 
közhírré teszi.
(8) A vasúti igazgatási szerv döntését a bíróság megváltoztathatja.”

61. § (1) Az Ekpt. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19.  § (1) A  közlekedési hatóság az  egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer kötött pályájának üzem- és 
forgalombiztos állapotát, a  karbantartás, az  időszakos vizsgálatok és a  szükséges javítás elvégzését ellenőrzi. 
Az  egyéb kötöttpálya üzemeltetője az  ellenőrzés valamennyi feltételét biztosítja, különösen a  lényeges 
dokumentumokhoz, létesítményekhez, berendezésekhez és felszerelésekhez való korlátozás nélküli hozzáférést.
(2) Ha a  közlekedési hatóság az  ellenőrzés során mulasztást állapít meg, felhívja az  üzemeltető figyelmét 
a  jogszabálysértésre és legalább 20 napos határidő megállapításával, valamint a  jogkövetkezményekre történő 
figyelmeztetéssel végzésben kötelezi az  üzemeltetőt a  vizsgálat vagy a  javítás elvégzésére. Ha a  felhívásban 
meghatározott határidő eredménytelenül telik el vagy az  üzemeltető ismételten mulasztást követ el, a  vasúti 
közlekedési hatóság bírságot szab ki.
(3) A  (2)  bekezdés szerinti bírság a  cselekmény elkövetésétől számított két éven belül szabható ki. Folyamatos 
cselekmény, illetve jogsértő állapot fenntartása esetén e  határidő a  cselekmény befejezésekor, illetve az  állapot 
megszüntetésekor kezdődik. A bírság ismételten is kiszabható.
(4) A  közlekedési hatóság ellenőrzése során a  jármű vezetője vagy kezelője a  járművet köteles megállítani, 
személyazonosságát és járművezetési jogosultságát igazolni, a  jármű és tartozékai, az  okmányok ellenőrzésével 
kapcsolatos felhívásnak eleget tenni. Az  ellenőrzés során a  járműhöz és tartozékaihoz, valamint a  rakományhoz 
tartozó okmányokat a vasúti közlekedési hatóság részére be kell mutatni.
(5) Ha a mulasztás az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, a vasúti közlekedési hatóság az egyéb kötöttpályás 
közlekedési rendszer üzemének felfüggesztése mellett az üzemeltetőt a vizsgálat vagy a javítás elvégzésére kötelezi, 
a  vizsgált jármű forgalomból való kivonását vagy a  személyzet munkavégzésének felfüggesztését rendeli el és 
bírságot szabhat ki.
(6) A  közlekedési hatóság az  egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer üzemeltetőjével szemben a  kötöttpálya 
engedély nélküli vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő létesítése, gyártása, átalakítása, bontása, illetve használata 
esetén
a) bírságot szab ki, és
b) a  kötöttpálya átalakítását vagy az  (5)  bekezdés szerinti esetben lebontását, gyártásának vagy üzemeltetésének 
a megszüntetését, forgalomból való kivonását rendelheti el.
(7) Engedély nélkül vagy engedélytől eltérő módon létesített, átalakított kötöttpálya lebontását, gyártásának, 
átalakításának vagy üzemeltetésének a  megszüntetését, forgalomból való kivonását a  közlekedési hatóság akkor 
rendeli el, ha azok fennmaradása az  élet- és vagyonbiztonságot, vagy az  emberi környezetet és a  természeti 
értékeket veszélyezteti, és a veszély megfelelő átalakítással sem szüntethető meg.
(8) Az (5) bekezdés szerinti bírság jogsértésenként
a) a sífelvonót üzemeltetővel szemben 500 ezer forintig,
b) a sífelvonó kivételével az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer üzemeltetőjével szemben 1 millió forintig,
terjedhet.
(9) A (3) bekezdésben meghatározott esetekben a bírság 2 millió forintig terjedhet.”

 (2) Az Ekpt. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § (1) A közlekedési hatóság az egyéb kötöttpályás közlekedés biztonságával és az egyéb kötöttpályás forgalom 
lebonyolításával kapcsolatos szabályok megsértése esetén
a) az  egyéb kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalót és 
egyéb foglalkoztatott személyt a  külön jogszabályban meghatározottak szerint határozott időre eltilthatja 
a  munkavégzéstől, valamint a  munkakör további betöltését képzés elvégzéséhez és hatósági vizsga letételéhez 
kötheti,
b) felszólítja az  üzemeltetőt az  egyéb közlekedési rendszer leállítására, ha az  ellenőrzés alá vont különleges 
kötöttpályás közlekedési rendszer a  külön jogszabályokban, valamint a  hálózati forgalmi és a  biztonsági 
utasításokban előírásoknak nem felel meg vagy az egyéb kötöttpályás közlekedés biztonsága érdekében különösen 
indokolt.
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(2) Az e törvényben vagy a végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség 
elmulasztása esetén a közlekedési hatóság bírságot szab ki.
(3) Ha a jogsértés
a) a pályahálózat vonatkozásában merül fel, a bírság 1 millió forintig,
b) járművek és gépészeti berendezések vonatkozásában merül fel, a bírság 500 ezer forintig,
c) az  egyéb kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalókés egyéb 
foglalkoztatottak képzése és vizsgáztatása vonatkozásában merül fel, a bírság 50 ezer forintig,
d) az  egyéb kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók és egyéb 
foglalkoztatottak egészségi alkalmassága vonatkozásában merül fel, a bírság 50 ezer forintig
terjedhet jogsértésenként.”

 (3) Az Ekpt. „13. A hatósági ellenőrzés, bírság” alcíme a következő 20/A. §-sal egészül ki:
„20/A. § (1) A  tevékenység végzését szüneteltető szervezet kivételével a 6. § (1) bekezdése szerinti tevékenységet 
végző szervezetnek a  felelősségi körébe tartozó baleseti károk megtérítésére való alkalmassággal kapcsolatosan, 
a  kormányrendeletben meghatározott keskeny nyomtávolságú vasút és a  múzeumvasút kötelező baleseti 
kárfedezeti képességének biztosítására vonatkozó részletes szabályoknak folyamatosan meg kell felelnie.
(2) Ha a vasúti igazgatási szerv ellenőrzése során megállapítja, hogy az (1) bekezdés szerinti szervezet a felelősségi 
körébe tartozó baleseti károk megtérítésére való alkalmassággal kapcsolatos feltételnek nem felel meg, a  vasúti 
igazgatási szerv a  megfelelés igazolásáig, legfeljebb hat hónapra felfüggeszti a  tevékenység folytatását, és ennek 
tényét az egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenységet végző szervezetek nyilvántartásában rögzíti.
(3) A  vasúti igazgatási szerv a  tevékenység folytatását megtiltja és ennek tényét rögzíti az  egyéb kötöttpályás 
közlekedési tevékenységet végző szervezetek nyilvántartásában. Ha a szervezet felelősségi körébe tartozó baleseti 
károk megtérítésére való alkalmassággal kapcsolatos feltételek nem teljesítése a szervezet által végzett valamennyi 
tevékenységet érinti, akkor a  szervezetet törli, ha a  szervezet a  feltételeknek való megfelelést a  tevékenységet 
felfüggesztő határozat jogerőre emelkedését követő hat hónapon belül nem igazolja.”

62. § (1) Az Ekpt. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § A közlekedési hatóság jogosult
a) az  egyéb kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő munkakörben foglalkoztatottak természetes 
személyazonosító adatait, valamint büntetett előéletére és ahol e törvény alapján ezt igazolni kell, arra vonatkozó 
különleges adatait, hogy foglalkozástól vagy járművezetéstől eltiltás hatálya alatt nem áll,
b) az  egyéb kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók természetes 
személyazonosító adatait, a munkakör betöltéséhez szükséges egészségügyi alkalmasságra vonatkozó adatokat,
c) az  egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenység végző személy vagy szervezet vezető tisztségviselőjének, 
valamint az  egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenység szakmai irányítását ellátó személy természetes 
személyazonosító adatait és büntetett előéletére vonatkozó különleges adatokat,
d) a műszaki engedélyek kiadásának alapjául szolgáló adatokat,
e) a  képzést és vizsgáztatást, illetve az  egészségi alkalmasság vizsgálatát és véleményezését végző személyek 
természetes személyazonosító adatait,
kezelni, továbbá a vizsgaeredményeket, alkalmassági minősítéseket, képesítéseket – ezek hitelességének utólagos 
igazolása céljából – nyilvántartani.”

 (2) Az Ekpt. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22.  § (1) A  közlekedési hatóság személyes adatokat az  egyéb kötöttpályás közlekedés zavartalanságának 
biztosítása, az egyéb kötöttpályás közlekedés biztonságának fenntartása, valamint a 15. § (1) bekezdés b) pontjában 
meghatározott feladatok ellátása érdekében kezeli.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyes adatokat a közlekedési hatóság az egyéb kötöttpályás közlekedés 
biztonsági követelmények érvényesítése céljából a  munkavégzésre való alkalmasság megállapítása, a  vasúti 
közlekedés biztonságának folyamatos fenntartása, valamint a 15. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladat 
ellátása érdekében kezeli.
(3) A  15.  § (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott esetben az  (1)  bekezdésben meghatározott adatokat 
a  közlekedési hatóság addig az  időpontig tartja nyilván, amíg az  érintett természetes személy az  egyéb kötött 
pályát üzemelteti vagy az üzemeltető szervezet vezető tisztségviselője, valamint az egyéb kötöttpályás közlekedési 
tevékenység szakmai irányítását ellátja.
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(4) A  közlekedési hatóság által kezelt adatokat – a  minősített adatok kivételével – a  Központi Statisztikai Hivatal 
részére – a  hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (a  továbbiakban: Stt.) 28.  §-ával összhangban 
a  statisztikai cél előzetes igazolása alapján, az  ahhoz szükséges mértékben – statisztikai célra egyedi azonosításra 
alkalmas módon, térítésmentesen át kell adni és azok a  Központi Statisztikai Hivatal által statisztikai célra 
felhasználhatók. Az  átvett adatok körét és az  adatátvétel részletszabályait az  Stt. 28.  §-ában meghatározott 
együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.”

 (3) Az Ekpt. „14. Adatvédelem, adatkezelés” alcíme a következő 22/A. és 22/B. §-sal egészül ki:
„22/A.  § (1) A  közlekedési hatóság, mint adatkezelésre jogosult szerv a  kezelt adatokat személyazonosító adatok 
nélkül, statisztikai célokra felhasználhatja, azokból statisztikai célra adatot szolgáltat jogszabályban erre feljogosított 
szerv részére.
(2) A 21. §-ban meghatározott adatok a rendőrségnek, az ügyészségnek, a bíróságnak bűnüldözés és bűnmegelőzés, 
illetve bírósági eljárás lefolytatása céljából továbbíthatók.
(3) A közlekedési hatóság vezetője a minősített adat védelméről szóló törvény tekintetében minősítésre jogosultnak 
minősül.
22/B.  § (1) A  vasúti igazgatási szerv jogosult az  egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenységet végző személy és 
szervezet vezető tisztségviselői, valamint az  e  tevékenységek szakmai irányítását ellátó vezetőinek természetes 
személyazonosító adatait a tevékenység ellátásának ideje alatt kezelni.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt személyek adataiban bekövetkezett változásról különleges kötöttpályás közlekedési 
tevékenységet végző személy és szervezet, a változást követő 8 napon belül tájékoztatja a vasúti igazgatási szervet.”

63. §  Az Ekpt. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a közlekedési hatóság, valamint a vasúti igazgatási szerv kijelölését, eljárásuk szabályait,
b) az  egyéb kötöttpályás közlekedési rendszerekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárások 
lefolytatásának részletes szabályait, valamint az  egyéb kötöttpályás közlekedési rendszerek üzemeltetése, illetve 
üzemben tartása ellenőrzésének részletes szabályait,
c) az egyéb kötöttpályás vizsgaközpont kijelölését,
d) a  vasúti igazgatási szerv által kiszabható bírság és közlekedési hatóság által kiszabható bírság megfizetésére 
vonatkozó szabályokat,
e) az  e  törvény szerinti szakértői tevékenység folytatásának a  részletes feltételeit, a  szakértői tevékenység 
bejelentésének és a  szakértők nyilvántartásának személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, valamint 
a  bejelentésre és a  nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, továbbá a  szakértői 
tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén 
alkalmazandó jogkövetkezményeket,
f ) a  jogszabályban meghatározott munkakörben foglalkoztatottakkal szemben támasztott egészségügyi 
követelményeket és az  egészségügyi vizsgálat feltételeit, valamint az  egészségi alkalmasság megállapítását 
végző szerv vagy személyek kijelölését, az  egészségi alkalmasság vizsgálatát és véleményezését végző személyek 
nyilvántartásának részletes szabályait,
g) az egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenységet végző személyek és szervezetek kötelező baleseti kárfedezeti 
képességének biztosításának részletes szabályait
rendeletben állapítsa meg.
(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy
a) az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszereken közlekedő járművek műszaki engedélyezésének szabályait,
b) az  egyéb kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai 
képzésére és vizsgáztatására, a  vizsgaközpont és képzőszervezetek működésére, a  képzési engedélyre vonatkozó 
szabályokat,
c) az  egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer üzemeltetési szabályzatának tartalmi és a  formai követelményeire, 
valamint közlekedési hatósági jóváhagyására vonatkozó szabályokat, valamint az  egyéb kötöttpályás közlekedési 
rendszer üzemeltetési engedélyezési szabályait
d) a  közlekedési hatóság és a  vasúti igazgatási szerv eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak körét és 
mértékét, továbbá az  azok megfizetésére, a  közlekedési hatóság, valamint a  vasúti igazgatási szerv és az  egyes 
eljárásokban közreműködők közötti megosztására vonatkozó részletes szabályokat az  adópolitikáért felelős 
miniszterrel egyetértésben
rendeletben állapítsa meg.”
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64. §  Az Ekpt.
a) 3. §-ában a „,valamint” szövegrész helyébe az „a vasúti igazgatási szerv, valamint” szöveg,
b) 5.  § (4)  bekezdésében az „Az egyéb kötött pályát vagy a  trolibusz kötött pályáját üzemeltető” szövegrész 

helyébe az „Az egyéb kötött pálya üzemeltetője” szöveg,
c) 16. § (1) bekezdésében a „tulajdonosa” szövegrész helyébe a „tulajdonosa, vagyonkezelője” szöveg
lép.

65. §  Hatályát veszti az Ekpt.
a) 1. § c) pontja,
b) 5. § (1) bekezdése,
c) 5. § (2) bekezdésében az „és a függővasút” szövegrész,
d) 10. alcíme,
e) 11. alcíme.

66. §  Az Ekpt. a következő 27. §-sal egészül ki:
„27.  § Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2017. évi LXIII. törvény (a  továbbiakban: 
Ekptmódtv.) hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban a Ekptmódtv. rendelkezéseit kell alkalmazni.”

8. A hatályba nem lépésről szóló rendelkezések

67. §  Nem lép hatályba az  egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények 
módosításáról szóló 2015. évi CCXXV. törvény 8. § (2) bekezdése.

68. §  Nem lép hatályba a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról szóló 2017. évi XV. törvény 2. §-a.

9. Záró rendelkezések

69. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
 (2) A 3. § (3) bekezdése, a 6. §, a 7. § (1) és (5) bekezdése, a 17. §, valamint a 21–25. § 2017. szeptember 19. napján lép 

hatályba.
 (3) A  18.  § (3)  bekezdése, a  27–33.  §, a  35.  §, a  37–44.  §, az  53–56.  §, az  57.  § (1) és (3)  bekezdése, az  58.  §, az  59.  § 

(1) bekezdése és a 61–66. § 2018. január 1-jén lép hatályba.
 (4) A 36. §, az 57. § (2) bekezdése, az 59. § (2) bekezdése és a 60. § 2018. január 2-án lép hatályba.

70. § (1) Ez  a  törvény a  közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és 
a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet, 12. cikk (1) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

 (2) Ez a törvény
a) a  közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a  3821/85/EGK 

tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a  88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, 9. cikkének,

b) az  Unió területén közlekedő haszonjárművek közlekedésre való alkalmasságának közúti műszaki 
ellenőrzéséről és a 2000/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/47/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, 6. cikkének,

c) a  munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 17. cikkének,

d) a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről szóló 
2007. október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikk (4) bekezdésének, 26. cikkének 
és 29. cikk (3) bekezdésének

való megfelelést szolgálja.

 Áder János s. k.,  Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke
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2017. évi LXIV. törvény
az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények módosításáról*

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

1. §  Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 4. §-a a következő 
s) ponttal egészül ki:
(Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete kiterjed)
„s) az e törvény hatálya alá tartozó termékekkel kapcsolatos tájékoztatási szabályok feltüntetésére.”

2. §  Az Éltv. 16. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Amennyiben az  élelmiszer eredete kétséget kizáró módon nem állapítható meg, a  nyomon-követhetőségre 
vonatkozó előírások megsértése az emberi életet és egészséget veszélyeztető helyzetnek minősül.”

3. §  Az Éltv. 17. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:
„A termelő, a  földhasználó, a  növényorvos és az  engedélyköteles termék engedélye jogosultjának 
kötelezettségei”

4. §  Az Éltv. 17. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  növényvédő szer, valamint a  termésnövelő anyag felhasználására és forgalomba hozatalára vonatkozó 
engedély jogosultja, valamint az  EK-műtrágya első magyarországi forgalmazója köteles évenként március 1-jéig 
az  előző naptári évre vonatkozóan a  magyarországi forgalmáról jelentést készíteni és azt elektronikus úton 
megküldeni az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére. A jelentésnek tartalmaznia kell a forgalmazott növényvédő 
szer, termésnövelő anyag, illetve EK-műtrágya tételes megnevezését és mennyiségét, a felhasznált csomagolóeszköz 
mennyiségét és fajtáját.”

5. §  Az Éltv. „A termelő, a földhasználó és a növényvédőszer-engedély jogosultjának kötelezettségei” alcíme a következő 
17/A. és 17/B. §-sal egészül ki:
„17/A. § (1) Növényvédelmi szaktanácsadási tevékenységet
a) növényvédelmi szolgáltatási tevékenységként megbízási, vállalkozási jogviszony keretében, vagy
b) munkavállalóként, tagként az adott vállalkozás részére
az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint, írásbeli szerződés alapján lehet végezni.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott írásbeli szerződés megkötése alól kivételt képez, ha az  (1)  bekezdésben 
meghatározott tevékenységet közeli hozzátartozó vagy annak családi gazdasága részére, személyes munkavégzés 
keretében végzik.
(3) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti növényvédelmi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötésének 
tényét, a  szerződés adattartalmát, a  szerződés módosítását és megszűnését, valamint az  (1)  bekezdés b)  pontja 
szerinti növényvédelmi munka és szaktanácsadás végzése esetén a növényorvosra és a szaktanácsadással érintett 
földterületre vonatkozó adatokat az  e  törvény végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint elektronikus 
úton be kell jelenteni az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek.
17/B.  § (1) A  növényvédelmi gépeket a  forgalomba hozatalukat megelőzően típusminősítés, a  használatuk 
során időszakos műszaki felülvizsgálatnak (a továbbiakban: műszaki felülvizsgálat) kell alávetni, az  e  törvény 
végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint.
(2) A  növényvédelmi gépek műszaki felülvizsgálatát növényvédelmi szolgáltatási tevékenységre jogosult 
növényorvosok végzik.
(3) A  műszaki felülvizsgálatra kötelezett növényvédelmi gépekről, valamint a  műszaki felülvizsgálatról a  Magyar 
Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara nyilvántartást vezet, amelyhez az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 
részére folyamatos és közvetlen hozzáférést biztosít.

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. május 30-i ülésnapján fogadta el.



8380 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 85. szám 

(4) Amennyiben a  műszaki felülvizsgálat eredményével a  növényvédelmi gép üzemeltetője nem ért egyet, 
a  műszaki felülvizsgálatot követő tizenöt napon belül az  élelmiszerlánc-felügyeleti szervhez kifogást terjeszthet 
elő. Az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv harminc napon belül elvégzi a  növényvédelmi gép teljes körű műszeres 
vizsgálatát.”

6. §  Az Éltv. az  „A termelő, a  földhasználó és a  növényvédőszer-engedély jogosultjának kötelezettségei” alcímet 
követően a következő alcímmel egészül ki:
„A mezőgazdasági gépek kezelésére vonatkozó követelmények
17/C. § (1) Az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározott mezőgazdasági gépet az adott 
mezőgazdasági gép vonatkozásában mezőgazdasági gépkezelői jogosítványt (a továbbiakban: gépkezelői 
jogosítvány) szerzett személy kezelhet.
(2) A  gépkezelői jogosítvány megszerzésének feltétele – az  e  törvény végrehajtására kiadott rendeletben 
meghatározott felkészítő tanfolyamot követően – a  miniszter által kijelölt intézmény által szervezett gépkezelői 
vizsga letétele vagy az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározott szakmai végzettség 
megléte.”

7. § (1) Az Éltv. 18. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az  állatok jelölésére felhasznált jelölő- és behelyezőeszközök, valamint ENAR-bizonylatok megrendelésével 
kapcsolatos ügyintézést az állattartó elektronikus úton teljesíti az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv felé.”

 (2) Az Éltv. 18. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5b) A sertés tartásával és szállításával összefüggő valamennyi bejelentési kötelezettségét az állattartó elektronikus 
úton teljesíti az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv felé.”

8. §  Az Éltv. 20. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a  szolgáltató állatorvos tevékenysége során rendkívüli élelmiszerlánc-esemény fennállását vagy állat 
kínzását észleli, köteles arról az élelmiszerlánc-felügyeleti szervet értesíteni.”

9. §  Az Éltv. 23. §-a a következő (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Közétkeztetés kizárólag olyan létesítményből végezhető, amelyet az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 
az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározottak szerint az élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-
biztonsági és élelmiszer-minőségi szempontok értékelése alapján minősített, vagy amelynek minősítésére irányuló 
eljárás folyamatban van.
(6) Az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az  (5)  bekezdés szerinti minősítést a  közétkeztetést nem végző 
vendéglátó-ipari létesítményekben is lefolytatja az érintettek erre irányuló kérelme esetén.
(7) Az  (5) és (6)  bekezdés szerinti minősítési eljárásban a  függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni 
a kérelmezett jog gyakorlásáról.”

10. §  Az Éltv. 24. § (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az állam az  élelmiszerlánc felügyeletéért, valamint azzal összefüggő állami feladatok ellátásáért való felelőssége 
körében)
„e) az élelmiszerlánc-felügyeleti szerven keresztül működteti a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
4. cikk (6) bekezdése szerinti audit rendszert, továbbá a szakmai minősítési rendszert.”

11. § (1) Az Éltv. 27. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Ha az állami feladatok elvégzésére feljogosított szolgáltató állatorvos, növényorvos, valamint a segédszemélyzet 
az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv nevében állami feladatokat lát el, akkor a  közigazgatási hatósági eljárás 
általános szabályairól szóló törvény szabályainak alkalmazásával jár el, továbbá ezen tevékenységéért az e törvény 
végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint díjazás illeti meg.
(4) Az  állami feladatok elvégzésére feljogosított szolgáltató állatorvos, növényorvos, valamint a  segédszemélyzet 
a  feladatkörébe tartozó eljárásokért köteles az  e  törvény végrehajtására kiadott jogszabályban előírt igazgatási 
szolgáltatási díjat beszedni, és a  jogszabályban meghatározott befizetési határidőben az élelmiszerlánc-felügyeleti 
szerv számlájára befizetni.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 85. szám 8381

 (2) Az Éltv. 27. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5b) A  tanúsító szervezet a  tanúsítási rendszerében részt vevő gazdasági szereplő tanúsító szervezet váltását 
nem korlátozhatja. Semmis a  tanúsítási szerződés azon rendelkezése, amely a  tanúsítási szerződésnek 
a tanúsítószervezet-váltása miatti felmondását korlátozza vagy kizárja.”

12. §  Az Éltv. 29. §-a a következő g)–k) ponttal egészül ki:
(Az országos főállatorvos)
„g) elrendeli az Országos Járványvédelmi Központ és a Helyi Járványvédelmi Központ létrehozatalát;
h) elrendeli élelmiszerlánc-esemény esetén válságstáb felállítását;
i) megszervezi és irányítja a Járványügyi Felügyeleti Rendszert;
j) elkészíti az élelmiszerlánccal kapcsolatos akcióterveket;
k) nyilvántartásba veszi az élelmiszer-rendészeket és vezeti az élelmiszer-rendészek névjegyzékét;
l) járványveszély vagy rendkívüli élelmiszerlánc-esemény esetén – az  53.  § (3)  bekezdése szerint – közvetlenül 
rendelkezhet szolgáltató állatorvos közcélú igénybevételéről.”

13. §  Az Éltv. 32. § (1) bekezdése a következő v) és w) ponttal egészül ki:
(Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv általános szervezési, irányítási, felügyeleti feladatkörében)
„v) összehasonlító termékteszteket és vizsgálatokat végez;
w) részt vesz az élelmiszerláncot érintő nemzeti minőségrendszer ellenőrzésében.”

14. §  Az Éltv. 34. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Állat-egészségügyi feladatainak keretében az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az  e  törvény végrehajtására kiadott 
jogszabályban foglaltak szerint ellenőrzi)
„a) törvényességi szempontból a szolgáltató állatorvosok, valamint a segédszemélyzet tevékenységét;”

15. §  Az Éltv. 35. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  minősítésre kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv elvégzi a  vendéglátó-ipari létesítmények e  törvény 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározott élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-
minőségi szempontok szerinti minősítését.
(6) A  minősítéssel megbízott élelmiszerlánc-felügyeleti szerv honlapján közzéteszi a  létesítmények élelmiszer-
higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi szempontok szerinti minősítésének eredményét.”

16. §  Az Éltv. 37. § (3) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(Növény- és talajvédelmi feladatainak keretében az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az  e  törvény végrehajtására kiadott 
jogszabályban meghatározottak szerint)
„j) törvényességi szempontból ellenőrzi a növényorvosok, valamint a segédszemélyzet tevékenységét.”

17. § (1) Az Éltv. 38/A. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A FELIR tartalmazza)
„b) az  állatok nyilvántartási és állategészségügyi felügyeleti elektronikus rendszerét (a továbbiakban: DATAVET), 
amely magába foglalja
ba) az állattartó helyeket, állatállományokat, a járványügyi egységeket, a kompartmenteket és az állategészségügyi 
intézkedések adatait,
bb) a  lófélék, szarvasmarha, sertés, juh, kecske, baromfi, nyúl, méh, hal, akvakultúra termék nyomonkövetési 
adatait, beleértve az állattartó helyek közötti állatmozgások adatait, továbbá az ebeknek az állatok védelméről és 
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján nyilvántartandó adatait;
bc) a melléktermék nyomonkövetési adatait;
bd) az állatgyógyászati termékek adatait, beleértve azok felhasználási adatait;”

 (2) Az Éltv. 38/A. § (2) bekezdése a következő h)–k) ponttal egészül ki:
(A FELIR tartalmazza)
„h) a 32. § (1) bekezdés u) pontja szerinti nemzeti élelmiszerlánc-minősítési és eredetvizsgálati rendszer adatait,
i) a lakosság hiteles tájékoztatását támogató tartalomszolgáltató rendszer adatait;
j) a családi gazdaságokra vonatkozó nyilvántartásban szereplő adatokat,
k) a mezőőri nyilvántartásban szereplő adatokat.”
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 (3) Az Éltv. 38/A. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) A  tenyésztési hatóság az  állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 18.  § (5)  bekezdésében, 
a  vadászati hatóság a  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 
92.  § (1)  bekezdés a), c), g) és h)  pontjában, a  növénytermesztési hatóság a  növényfajták állami elismeréséről, 
valamint a  szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 15.  § (7) és 
(8) bekezdésében meghatározott nyilvántartásokban, a talajvédelmi hatóság a termőföld védelméről szóló 2007. évi  
CXXIX. törvényben, az  erdészeti hatóság az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 
XXXVII. törvény 18.  § (1)  bekezdésében, 90/E.  § (1) és (2)  bekezdésében, továbbá 98.  §-ában, a  mezőgazdasági 
igazgatási szerv a  megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a  közlekedésben 
felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvényben, 
valamint a  halgazdálkodási hatóság a  halgazdálkodásról és a  hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény  
33.  § (1)  bekezdésében és 56.  § (9)  bekezdésében szereplő, a  38/A.  § (3)  bekezdése szerinti adatokat a  FELIR-ben 
kezeli.”

 (4) Az Éltv. 38/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A FELIR-ben kezelt adatokat a Központi Statisztikai Hivatal részére – a statisztikai cél előzetes igazolása alapján, 
az ahhoz szükséges mértékben – statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen át kell adni 
és azok a Központi Statisztikai Hivatal által statisztikai célra felhasználhatóak. Az átvett adatok körét és az adatátvétel 
részletszabályait a  hivatalos statisztikáról szóló törvényben meghatározott együttműködési megállapodásban kell 
rögzíteni.”

 (5) Az Éltv. 38/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság és a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a (6) bekezdésben 
meghatározott adatok biztosításáról írásban állapodik meg. A  megállapodásnak ki kell terjednie a  közös ügyfél 
törzsadatok körének meghatározására, működtetéssel kapcsolatos feladatok elvégzésének, valamint a  költségek 
viselésének megosztására.”

 (6) Az Éltv. 38/A. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) Az élelmiszerlánc-ellenőrzések hatékonyabb végrehajtása, valamint a szükséges zárlati intézkedések megtétele 
érdekében a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv minden év július 1-jéig elektronikusan átadja 
az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére az  adott évben benyújtott egységes kérelmek kérelmezőre, területekre, 
valamint azok területhasznosítására vonatkozó, egyedi azonosításra alkalmas adatait.”

 (7) Az Éltv. 38/A. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az  agrárgazdasági elemzésekkel foglalkozó intézménnyel kötött 
megállapodásban rögzített ütemterv szerint ingyenes hozzáférést biztosít az  agrárgazdasági elemzésekkel 
foglalkozó intézmény részére a  FELIR-ben tárolt egyéni és személyes adatokhoz. Az  agrárgazdasági elemzésekkel 
foglalkozó intézmény a  lekérdezett adatokat kizárólag szakpolitikai, gazdaságelemzési, valamint statisztikai célra 
használhatja fel.”

18. § (1) Az Éltv. 38/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a  38.  § szerint nyilvántartott állatorvosok és növényorvosok, 
a  segédszemélyzet, valamint a  38/A.  § (3a)  bekezdésében meghatározott nyilvántartásokban szereplő ügyfelek 
részére FELIR azonosító számot (a továbbiakban: FELIR azonosító) állapít meg.”

 (2) Az Éltv. 38/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az  ügyfél bejelentése alapján veszi nyilvántartásba az  (1)  bekezdés szerinti 
adatokat, és egyidejűleg FELIR azonosítót állapít meg a  nyilvántartásba vétel igazolására. A  FELIR azonosító 
érvényességének felfüggesztéséről, visszavonásáról és a  FELIR azonosító törléséről külön jogszabály rendelkezik. 
A  FELIR azonosító törlését követően az  élelmiszerlánc-szereplő adatait az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 
élelmiszerlánc-biztonsági célból 10 évig köteles megőrizni. Ezt követően az adatokat a nyilvántartásból törli.”

 (3) Az Éltv. 38/B. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) E  törvény, illetve a  38/A.  § (3a)  bekezdésében megjelölt törvények hatálya alá tartozó tevékenységet csak  
FELIR azonosítóval rendelkező ügyfél folytathat.”

 (4) Az Éltv. 38/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a honlapján elektronikusan hitelesített módon közzéteszi
a) a FELIR azonosítót, az ügyfél-azonosító számot,
b) természetes személy nevét és születési dátumát,
c) a jogi személy nevét és adóazonosító számát,
d) adott személy által bejelentett tevékenységek és tevékenységi helyek listáját.”
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19. § (1) Az Éltv. 38/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ÉBC) 
az  élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok ellátásának érdekében az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által alapított, 
az  állam 100%-os tulajdonában álló társaság. Az  ÉBC üzletrésze forgalomképtelen. Az  ÉBC felett a  tulajdonosi 
jogokat a  magyar állam nevében az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv gyakorolja. Az  ÉBC által lefolytatott hatósági 
eljárásokban felügyeleti szervként az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv jár el.”

 (2) Az Éltv. 38/D. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ÉBC az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok ellátásának támogatása érdekében:)
„b) elvégzi a  monitoringtervben vagy a  jogszabályokban előírt mintavételt és ellátja az  ahhoz kapcsolódó 
mintaszállítási feladatokat;”

 (3) Az Éltv. 38/D. § (5) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Az ÉBC az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok ellátásának támogatása érdekében:)
„d) részt vesz az  állami laboratóriumok és a  laboratóriumi hálózat működtetésében, valamint kísérleti vizsgálatok 
végzésében.”

20. § (1) Az Éltv. III. Fejezete a következő alcímekkel egészül ki:
„Az Országos Járványvédelmi Központ hatásköre és feladatai
38/E. § (1) Állatjárvány kitörése vagy annak gyanúja esetén az országos főállatorvos a  járvány elfojtásának idejére 
elrendelheti Országos Járványvédelmi Központ létrehozását. Az  Országos Járványvédelmi Központ illetékessége 
az ország teljes területére kiterjed. Az Országos Járványvédelmi Központ vezetőjét az országos főállatorvos nevezi ki.
(2) Az Országos Járványvédelmi Központ
a) járvány kitörését követően irányítja és koordinálja a járványvédelmi stratégiát,
b) irányítja és koordinálja a helyi járványvédelmi központok munkáját,
c) kapcsolatot tart a Nemzeti Referencia Laboratóriummal és az élelmiszerlánc-felügyeleti szervekkel,
d) nyilvántartja a védőkörzeteket és a megfigyelési körzeteket,
e) kapcsolatot tart a rendészeti és katasztrófavédelmi szervezetekkel,
f ) együttműködik a piaci szereplőkkel,
g) tájékoztatja a sajtót,
h) rendkívüli esemény esetén azonnal, egyéb esetben napi jelentés formájában folyamatosan tájékoztatja 
az országos főállatorvost.
A Helyi Járványvédelmi Központ hatásköre és feladatai
38/F. § (1) Állatjárvány kitörése vagy annak gyanúja esetén az országos főállatorvos a kitörés helye szerint illetékes 
élelmiszerlánc-felügyeleti szerven belül – a járvány elfojtásának idejére – elrendelheti Helyi Járványvédelmi Központ 
létrehozását. A  Helyi Járványvédelmi Központ illetékessége az  érintett megye teljes területére kiterjed. A  Helyi 
Járványvédelmi Központ vezetőjét a kormánymegbízott nevezi ki.
(2) A Helyi Járványvédelmi Központ
a) irányítja és koordinálja a járvány felszámolásában érintett élelmiszerlánc-felügyeleti szervek munkáját,
b) kapcsolatot tart a rendőrséggel, illetve helyi katasztrófavédelmi szervekkel,
c) az  országos járványvédelmi központtal együttműködve javaslatot tesz a  védő- és megfigyelési körzetek 
kijelölésére,
d) megszervezi a zárlat alatti területeken található gazdaságok ellenőrzését és a szükséges mintavételek elvégzését,
e) napi jelentés formájában tájékoztatja az Országos Járványvédelmi Központot a járványhelyzet alakulásáról.”

 (2) Az Éltv. III. Fejezete a következő 38/G. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:
„Az élelmiszer-rendészre vonatkozó követelmények
38/G.  § (1) Az  élelmiszer-rendész az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv számára jogszabályban meghatározott 
ellenőrzési feladatokat lát el.
(2) Élelmiszer-rendész a jogszabályban meghatározott alkalmassági feltételeknek megfelelő, az élelmiszer-rendészek 
névjegyzékében szereplő személy lehet.
(3) Az  élelmiszer-rendész számára a  rendőrség szolgálati igazolványt és szolgálati jelvényt állít ki a  munkáltató 
kezdeményezésére.
(4) Az  élelmiszer-rendészek vonatkozásában alkalmazni kell az  egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek 
tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az  iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 
2012. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Rendészeti tv.) 5.  §-ában, 6.  § (1)  bekezdésében, 7–14.  §-ában, 21.  § 
(1) bekezdésében, valamint 22. §-ában foglaltakat.”
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21. §  Az Éltv. a következő 39/A. §-sal egészül ki:
„39/A. § A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 
hagyományos különleges termékként való bejegyzésére irányuló eljárásban
a) a kérelem elbírálása során a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 116/A. §-ában 
meghatározott eljárási határidőket kell alkalmazni és
b) a függő hatályú döntésben nem kell rendelkeznie a kérelmezett jog gyakorlásáról.”

22. §  Az Éltv. 40. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az  engedélyköteles termékek eseti, szükséghelyzeti és kísérleti 
engedélyeinek megadásáról negyvenöt napon belül dönt.”

23. § (1) Az Éltv. 44. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendelet által az ÉBC hatáskörébe utalt hatósági feladatok végzése 
során az  ÉBC helyszíni ellenőrzésre feljogosított, megfelelő szakképzettséggel rendelkező munkavállalója jogosult 
az (1) bekezdés a)–f ) pontjában meghatározott cselekmények végzésére.
(1b) Az  élelmiszer-rendész az  (1)  bekezdésben meghatározott cselekményeken túl élelmiszerlánc-esemény alapos 
gyanúja esetén, továbbá élelmiszerlánc-esemény elhárítása érdekében jogosult a Rendészeti tv. 17–19. §-a szerinti 
intézkedések foganatosítására.”

 (2) Az Éltv. 44. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a  hatósági ellenőrzés során próbavásárlást végezhet, ideértve 
a távértékesítés keretében távértékesítési szerződés megkötésével az interneten történő vásárlást is.”

 (3) Az Éltv. 44. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Próbavásárlás esetén az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az  ellenőrzési jogosultságát a  próbavásárlás 
befejezésekor igazolja, amellyel egyidejűleg a  forgalmazó képviseletében eljáró személy köteles a  vételárat 
visszatéríteni. A  további forgalmazásra alkalmatlan terméket az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv nem szolgáltatja 
vissza.
(6a) Távértékesítés keretében történő próbavásárlás esetében a  (6)  bekezdésben foglaltaktól eltérően 
az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az  ellenőrzési jogosultságát a  próbavásárlás befejezését követően, 
a  próbavásárlásról készült jegyzőkönyv egy példányának megküldésével egyidejűleg igazolja. Az  ügyfél köteles 
az  eljárásához szükséges vizsgálatok elvégzése céljából a  mintát térítésmentesen biztosítani, és az  élelmiszerlánc-
felügyeleti szerv részére a  próbavásárlásról készült jegyzőkönyv kézhezvételét követő 15 napon belül a  vételárat 
visszatéríteni. A  további forgalmazásra alkalmatlan terméket az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv nem szolgáltatja 
vissza.”

24. §  Az Éltv. 46. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  helyszíni ellenőrzés és szemle költségét az  eljáró élelmiszerlánc-felügyeleti szerv önköltségszámításra 
vonatkozó szabályzatában foglaltak szerint kell megállapítani.”

25. §  Az Éltv. 47/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  országos főállatorvos előkészíti az  élelmiszerlánc szereplőinek széles körű bevonásával az  élelmiszerlánc-
biztonsági stratégiát, amelyet a  Kormány fogad el. Az  élelmiszerlánc-biztonsági stratégia végrehajtása 
érdekében az  országos főállatorvos kiadja az  integrált többéves nemzeti ellenőrzési tervet, valamint elkészíti 
az élelmiszerlánccal kapcsolatos akcióterveket.”

26. § (1) Az Éltv. 47/B. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Felügyeleti díj bevallására és megfizetésére kötelezettnek minősül a  (3)  bekezdésben foglaltak szerint az, 
aki nem magyarországi illetékességű, de Magyarország területén a  (2)  bekezdés szerinti tevékenységet végez és 
a  38/B.  § szerinti FELIR-azonosítóval rendelkezik, továbbá az  állami adóhatóságnál regisztrált általános forgalmi 
adóalanynak minősül.”

 (2) Az Éltv. 47/B. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  fizetésre kötelezett az  éves felügyeleti díjat két részletben, egyenlő összegben köteles megfizetni július 
31. napjáig, illetve január 31. napjáig. A  határidőn belül meg nem fizetett felügyeleti díj után késedelmi pótlékot 
kell fizetni, amelynek megállapításánál az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 
rendelkezései irányadók. A  meg nem fizetett felügyeleti díj és késedelmi pótlék adók módjára behajtandó 
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köztartozásnak minősül. A  felügyeleti díj fizetésére kötelezett által a  (8)  bekezdés alapján benyújtott bevallás 
végrehajtható okiratnak minősül.”

27. § (1) Az Éltv. V. Fejezetének címe helyébe a következő cím lép:
„V. FEJEZET
JÁRVÁNYÜGYI FELÜGYELETI RENDSZER, JÁRVÁNYOKKAL ÉS KÁRTEVŐK FELSZAPORODÁSÁVAL KAPCSOLATOS 
INTÉZKEDÉSEK ÉS A KÁRTALANÍTÁS SZABÁLYAI”

 (2) Az Éltv. 53. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Járványveszély vagy rendkívüli élelmiszerlánc-esemény esetén a  szolgáltató állatorvos – a  Magyar Állatorvosi 
Kamarával kötött megállapodás szerint – az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által közcélú munkavégzésre  
– a  felmerülő költségeit magában foglaló díj ellenében – igénybe vehető. A  szolgáltató állatorvos a  közcélú 
igénybevételnek köteles eleget tenni.”

 (3) Az Éltv. V. fejezete a következő alcímmel egészül ki:
„Járványügyi Felügyeleti Rendszer
53/A. § A Járványügyi Felügyeleti Rendszer magában foglalja
a) a  28.  § d)  pontja és a  32.  § (1)  bekezdés f )  pontja szerinti mentesítési és monitoringprogramok tervezését és 
végrehajtását,
b) a 18. § (1) bekezdés f ) és h) pontja, valamint (4) bekezdése szerinti bejelentések nyomonkövetését,
c) az  e  törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározott fogékony állatok fajok és korcsoportok 
szerinti összeírását,
d) a DATAVET naprakész működtetését,
e) a 32. § (1) bekezdés f ) pontjában és a 32. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatok és intézkedések 
meghatározását és végrehajtását,
f ) a 33. § a) és b) pontjában meghatározott ellenőrzési feladatok tervezését, végrehajtását,
g) a  34.  § (4)  bekezdés d) és e)  pontjában, és a  35.  § (3)  bekezdés e)  pontjában meghatározott igazolásokkal és 
bizonyítványokkal kapcsolatos feladatok ellátását,
h) a 19. § (4) bekezdésében meghatározott melléktermék ártalmatlanításával összefüggő feladatok ellátását,
i) a 27. § (2) bekezdése szerinti szolgáltató állatorvosi rendszert,
j) a 30. § (1) bekezdés m) pontjában meghatározott laboratóriumi vizsgálatok végrehajtását,
k) az  51.  § (3)  bekezdés j)  pontjában és az  57.  § h)  pontjában meghatározott intézkedések meghatározását és 
végrehajtását.”

28. § (1) Az Éltv. 57. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint, a feltárt 
jogsértés súlyával arányosan, a  jogsértésben rejlő kockázat mértékének és jellegének figyelembevételével a  következő 
intézkedéseket hozhatja:)
„j) élelmiszerrel, illetve takarmánnyal érintkezésbe kerülő anyagok, gépek, eszközök, az  élelmiszerláncban 
felhasznált fertőtlenítőszerek használatát megtilthatja, az engedélyező hatóság egyidejű értesítése mellett ingatlant 
adott állapotában élelmiszer-, takarmányvállalkozási tevékenység végzésére alkalmatlannak nyilváníthat, ingatlan 
élelmiszer-, takarmányvállalkozási tevékenység végzésére történő használatát az  ingatlan adott állapotában 
határozott időre vagy véglegesen megtilthatja;”

 (2) Az Éltv. 57. §-a a következő u) ponttal egészül ki:
(Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint, a feltárt 
jogsértés súlyával arányosan, a  jogsértésben rejlő kockázat mértékének és jellegének figyelembevételével a  következő 
intézkedéseket hozhatja:)
„u) az  élelmiszerlánc részét képező valamely tevékenység vonatkozásában megtilthatja vagy korlátozhatja a  nem 
megfelelő képesítéssel vagy személyi higiénés alkalmassággal foglalkoztatottak munkavégzését.”

29. § (1) Az Éltv. 71. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a  kockázatos vállalkozások listája tekintetében a  miniszter által vezetett 
minisztérium, valamint az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv honlapján nyilvánosságra hozza
a) élelmiszer emberi egészséget veszélyeztető szennyezettsége, élelmiszer-hamisítás, engedély vagy bejelentés 
nélküli élelmiszer-vállalkozási tevékenység vagy engedély visszavonása, élelmiszerrel kapcsolatos azonnali 
intézkedést igénylő jogsértés, ökológiai gazdálkodásra, illetve integrált gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi 
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előírások megsértése, valamint ételmérgezés vagy ételfertőzés esetén az  élelmiszer megnevezését, azonosításra 
alkalmas adatait, a  feltárt szabálytalanságot, továbbá a  jogsértést elkövető élelmiszer-vállalkozás nevét vagy 
cégnevét és címét, székhelyét, telephelyét vagy fióktelepét;
b) takarmánynak az állatok egészségét közvetlenül, az emberi egészséget közvetve veszélyeztető szennyezettsége, 
működési engedély visszavonása, takarmánnyal kapcsolatos azonnali intézkedést igénylő jogsértés esetén 
a takarmány megnevezését, azonosításra alkalmas adatait, a feltárt szabálytalanságot, továbbá a jogsértést elkövető 
takarmány-vállalkozás nevét vagy cégnevét és címét, székhelyét, telephelyét vagy fióktelepét;
c) engedélyköteles termék vagy állatgyógyászati termék hamisítása, illegális forgalmazása, engedélyköteles 
termékkel vagy állatgyógyászati termékkel kapcsolatos, azonnali intézkedést igénylő jogsértés esetén az  érintett 
termék megnevezését, azonosításra alkalmas adatait, valamint a jogsértést elkövető nevét vagy cégnevét és címét, 
székhelyét telephelyét vagy fióktelepét;
d) az  élelmiszerláncban felhasználásra szánt, a  vonatkozó rendelkezéseknek meg nem felelő fertőtlenítőszerek 
megnevezését, azonosításra alkalmas adatait, a feltárt szabálytalanságot, a jogsértést elkövető nevét vagy cégnevét 
és címét, székhelyét, telephelyét vagy fióktelepét;
e) az  állati eredetű melléktermékre vonatkozó jogszabályok megsértése, valamint az  állattartásra, állatszállításra 
vonatkozó jogszabályok súlyos megsértése esetén a  jogsértést elkövető nevét vagy cégnevét és lakcímét, 
székhelyét telephelyét vagy fióktelepét.”

 (2) Az Éltv. 71. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (8)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  jogsértések nyilvánosságra hozatala a  döntés jogerőre emelkedését követően vagy a  fellebbezésre tekintet 
nélkül végrehajtható döntés meghozatalát követően lehetséges.
(8) A  kockázatos vállalkozások listájának összeállítása során figyelembe kell venni a  24.  § (1)  bekezdés b)  pontja, 
a 32. § (1) bekezdés u) és v) pontja, valamint (5) bekezdése alapján keletkező információkat.
(9) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a 32. § (1) bekezdés u) és v) pontja szerinti minősítések alapján a  jogkövető 
vállalkozásokról listát készíthet, és azt – a  vállalkozó előzetes hozzájárulását követően – közzéteszi. A  lista 
tartalmazza a jogkövető vállalkozó vagy vállalkozás nevét vagy cégnevét, és lakcímét vagy székhelyét.
(10) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a (4) és (9) bekezdés szerinti adatokat a 38/A. § (2) bekezdés i) pontja szerinti, 
a lakosság tájékoztatását támogató tartalomszolgáltató rendszerben hozza nyilvánosságra.”

30. § (1) Az Éltv. 76. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben)
„e) állapítsa meg az  állami feladatok végzésére feljogosított szolgáltató állatorvos, a  növényorvos, valamint 
a segédszemélyzet jogállását, feladat- és hatáskörét;”

 (2) Az Éltv. 76. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben)
„j) állapítsa meg az  e  törvény szerinti FELIR azonosító beszerzésére kötelezett szereplők, a  létesítmények, 
tevékenységek FELIR-ben történő nyilvántartásba vételének és engedélyezésének, valamint a  FELIR azonosító 
kiadásának, felfüggesztésének, visszavonásának és törlésének részletes szabályait;”

 (3) Az Éltv. 76. § (2) bekezdés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg)
„4. a kártalanítás összegének megállapítására és a kártalanítási eljárásra vonatkozó részletes szabályokat;”

 (4) Az Éltv. 76. § (2) bekezdés 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg)
„12. a  termésnövelő anyagok engedélyezésének, tárolásának, jelölésének, forgalomba hozatalának, 
felhasználásának és ezek ellenőrzésének részletes szabályait;”

 (5) Az Éltv. 76. § (2) bekezdés 51. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő 52–55. ponttal 
egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg)
„51. a  vendéglátó-ipari létesítmények minősítési rendszerének, a  higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-
minőségi szempontok szerinti vizsgálatának, értékelésének részletes szabályait, valamint a  minősített 
vendéglátó-ipari létesítmények működésére vonatkozó követelményeket;
52. a  növényvédelmi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek történő 
bejelentésének részletes szabályait;
53. a növényvédelmi gépek típusminősítésének és műszaki felülvizsgálatának részletes szabályait;
54. a mezőgazdasági gépkezelői jogosítvány megszerzésének és kiadásának részletes szabályait;
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55. a szolgáltató állatorvosok által ellátandó állategészségügyi állami feladatok végzésének szakmai szabályait.”
 (6) Az Éltv. 76. § (5) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)
„k) a  rendészetért felelős miniszterrel egyetértésben az  élelmiszer-rendészek feladatellátásának és nyilvántartásba 
vételének részletes szabályait.”

31. §  Az Éltv. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 76/C. §-sal egészül ki:
„76/C.  § Az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi LXIV. törvény  
(a továbbiakban: 2017. évi LXIV. törvény) hatálybalépésekor már működő, közétkeztetést végző létesítménynek 
a 2017. évi LXIV. törvénnyel megállapított 23. § (5) bekezdése szerinti minősítésére vonatkozó kérelmét 2018. január 
31-ig kell benyújtania.”

32. §  Az Éltv. 77. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„77. § (1) Ez a törvény
a) a Bizottság szakértői által a tagállamokban végzett állat-egészségügyi helyszíni ellenőrzésekre vonatkozó egyes 
részletes szabályok megállapításáról szóló, 1998. február 4-i 98/139/EK bizottsági határozat,
b) az  élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról 
és az  élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet,
c) a műtrágyákról szóló, 2003. október 13-i 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
d) az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó 
közösségi eljárások meghatározásáról és az  Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i 
726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
e) az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
f ) az  állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i  
853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
g) az  emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó 
különleges szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
h) a  takarmány- és élelmiszerjog, valamint az  állat-egészségügyi és az  állatok kíméletére vonatkozó szabályok 
követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről 
szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
i) az  élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról, valamint a  80/590/EGK és 
a  89/109/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. október 27-i 1935/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet,
j) a takarmányhigiénia követelményeinek meghatározásáról szóló, 2005. január 12-i 183/2005/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet,
k) az  ökológiai termelésről és az  ökológiai termékek címkézéséről és a  2092/91/EGK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendelet,
l) az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
m) a  takarmányok forgalomba hozataláról és felhasználásáról, az  1831/2003/EK rendelet módosításáról, valamint 
a 79/373/EGK tanácsi irányelv, a 80/511/EGK bizottsági irányelv, a 82/471/EGK, 83/228/EGK, 93/74/EGK, 93/113/EK 
és 96/25/EK tanácsi irányelv és a 2004/217/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 
767/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
n) a  nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a  belőlük származó termékekre vonatkozó 
egészségügyi szabályok megállapításáról és az  1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,  
2009. október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
o) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
p) a  fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az  1924/2006/EK és az  1925/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a  87/250/EGK bizottsági irányelv, a  90/496/EGK tanácsi 
irányelv, az  1999/10/EK bizottsági irányelv, a  2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a  2002/67/EK és  
a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 
1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
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q) a  mezőgazdasági termékek és az  élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet,
r) a  kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgatásáról és a  998/2003/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2013. június 12-i 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
(2) Ez a törvény
a) a  belső piac megvalósításának céljával a  Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi 
ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvnek,
b) egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a  belső piac megvalósításának céljával 
alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi 
irányelvnek,
c) a  harmadik országokból a  Közösségbe behozott állatok állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek 
megállapításáról, valamint a 89/662/EGK, 90/425/EGK és 90/675/EGK irányelvek módosításáról szóló, 1991. július 15-i 
91/496/EGK tanácsi irányelvnek,
d) a  növények, növényi termékek, illetve egyéb áruk termelői és importőrei kötelezettségeinek, valamint 
nyilvántartásba vételük részleteinek megállapításáról szóló, 1992. november 3-i 92/90/EGK bizottsági irányelvnek,
e) a  harmadik országokból a  Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére 
irányadó elvek megállapításáról szóló, 1997. december 18-i 97/78/EK tanácsi irányelvnek,
f ) az  ionizáló sugárzással kezelt élelmiszerekre és élelmiszer-összetevőkre vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről szóló, 1999. február 22-i 1999/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
g) a  növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a  Közösségbe történő behurcolása és 
a  Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi 
irányelvnek,
h) a  takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról szóló, 2002. május 7-i 2002/32/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek,
i) a  peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 
2009. október 21-i 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”

33. §  Az Éltv. Melléklete az 1. számú melléklet szerint módosul.

34. § (1) Az Éltv.
a) 2. § (2) bekezdés f ) pontjában az „engedélyköteles termék” szövegrész helyébe az „engedélyköteles termék, 

EK-műtrágya” szöveg,
b) 4.  § b)  pontjában az  „engedélyköteles termékek” szövegrész helyébe az  „engedélyköteles termékek, 

EK-műtrágyák” szöveg,
c) 34.  § (1)  bekezdés d)  pontjában a  „hulladékként történő ártalmatlanítását” szövegrész helyébe 

az „ártalmatlanítását” szöveg,
d) 38.  § (2)  bekezdés c)  pont ca)  alpontjában az  „adóazonosító jelet” szövegrész helyébe az  „adóazonosító 

számot” szöveg,
e) 38.  § (2)  bekezdés c)  pont cb)  alpontjában az „adószámot” szövegrész helyébe az „adóazonosító számot” 

szöveg,
f ) 38/A.  § (3)  bekezdés a)  pontjában az  „adóazonosító jelét” szövegrész helyébe az  „adóazonosító számát” 

szöveg,
g) 38/A. § (3) bekezdés b) pontjában az „adószámát” szövegrész helyébe az „adóazonosító számát” szöveg,
h) 38/B.  § (4)  bekezdésében a  „regisztrált élelmiszerlánc-szereplő” szövegrész helyébe a  „FELIR azonosítóval 

rendelkező ügyfél” szöveg,
i) 38/B.  § (5)  bekezdésében a „regisztrált élelmiszerlánc szereplőt” szövegrész helyébe a „FELIR azonosítóval 

rendelkező ügyfelet” szöveg,
j) 38/D.  § (5)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „ÉBC” szövegrész helyébe az  „ÉBC közhatalmi feladatként” 

szöveg, az „ellátásának támogatása” szövegrész helyébe az „ellátása” szöveg,
k) 39. § (1) bekezdésében a „39. § (2)–(4) bekezdésében, a 42. §-ban” szövegrész helyébe a „39., 40. és 42. §-ban” 

szöveg,
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l) 44.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „köztisztviselője” szövegrész helyébe az  „állami tisztviselője, 
kormánytisztviselője” szöveg,

m) 47/B.  § (4)  bekezdésében a  „szerződésben” szövegrész helyébe a  „szerződésben vagy egyoldalú 
jognyilatkozattal” szöveg,

n) 47/B.  § (10)  bekezdésében a  „működésre” szövegrész helyébe az  „az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 
működésére” szöveg,

o) 51.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „aktusaiban meghatározott esetekben” szövegrész helyébe 
az „aktusai alapján” szöveg,

p) 60. § (1) bekezdés h) pontjában a „műtrágyákról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2003. október 13-i 
2003/2003/EK rendeletének” szövegrész helyébe a „2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet” 
szöveg,

q) 76. § (5) bekezdés h) pontjában a „hulladékokból” szövegrész helyébe a „melléktermékből” szöveg,
r) Mellékletének 24.  pontjában a „(kivéve a  2003/2003/EK rendelet szerinti EK-műtrágya)” szövegrész helyébe 

a „(kivéve az EK-műtrágyát)” szöveg
lép.

 (2) Az Éltv.
a) 71. § (7) bekezdésében a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „véglegessé válását” szöveg,
b) 27.  § (3)  bekezdésében az „a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény” szövegrész 

helyébe az „az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény” szöveg
lép.

35. §  Hatályát veszti az Éltv.
a) 5. § (7) bekezdése,
b) 6. § (1) bekezdésében az „az e törvény végrehajtására kiadott” szövegrészek,
c) 17. § (6) bekezdése,
d) 27.  § (5a)  bekezdésében az  „Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv kifogásról hozott döntésével szemben 

jogorvoslatnak van helye.” szövegrész,
e) 38/A. § (6) bekezdésében az „a közös ügyfél törzsadat-kezelő rendszeren keresztül” szövegrész,
f ) 38/B.  § (1)  bekezdés záró szövegében „A bejelentési kötelezettség nem vonatkozik a  2.  § (3)  bekezdése 

szerinti tevékenységekre.” szövegrész,
g) 38/D. § (3) bekezdése,
h) 40.  § (6)  bekezdésében az  „anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról,  

a  67/548/EGK és az  1999/445/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint 
az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i” szövegrész,

i) 42. § (4) bekezdés záró szövegrészében az „Az így közzétett határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal 
végrehajtandó.” szövegrész,

j) 47/B. § (2) bekezdés f ) pontjában az „a 2003/2003/EK rendelet szerinti” szövegrész.

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

36. §  A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az  állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi  
CXXVII. törvény (a továbbiakban: MÁOK tv.) 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  Kamara az  állatorvosi névjegyzék vezetéséhez az  élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben 
nyilvántartott adatokat használja.”

37. §  A MÁOK tv. 33. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  Állatorvostudományi Egyetemen állatorvosként, továbbá az  állami fenntartású állategészségügyi kutató 
intézményekben, az  állami fenntartású állategészségügyi intézetekben, valamint a  fegyveres testületek és 
rendvédelmi szervek intézményeiben a szolgálati állatok vonatkozásában, a  felsorolt intézményeken belül végzett 
állatorvosi tevékenység FELIR azonosítóval, praxisengedély nélkül is végezhető.”
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38. §  A MÁOK tv. 34. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Állategészségügyi szolgáltatónál állatorvosi tevékenységet, illetve az  abban való közreműködést az  az állatorvos 
végezhet, aki)
„d) rendelkezik FELIR azonosítóval.”

39. §  A MÁOK tv. 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Praxisengedélyt kérelemre annak az állategészségügyi szolgáltatónak kell kiadni, amely rendelkezik az e törvény 
végrehajtására kiadott rendelet és a  Kamara által előírt, a  bejelentett szakmai tevékenységéhez szükséges 
felszereléssel, és az állategészségügyi intézményekre és egységekre vonatkozó szabályoknak megfelelő helyiséggel, 
a  tevékenység folytatásához az  állategészségügyi szolgáltató szakmai munkáját irányító, FELIR azonosítóval 
rendelkező állatorvossal.”

3. A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi 
szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény módosítása

40. §  A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a  termelői és a  szakmaközi szervezetekről szóló 
2015. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Szakmaközi törvény) 5. alcíme a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A.  § (1) A  friss meggy Magyarországon történő értékesítésére irányuló szerződést a  friss meggy feldolgozásáig 
írásba kell foglalni.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti, határozott időre szóló szerződést legalább egyéves időtartamra kell megkötni. 
A határozatlan időre kötött szerződés rendes felmondással egyéves felmondási idővel szüntethető meg.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti szerződés megkötésére a  vevőnek kell írásbeli ajánlatot tennie az  eladónak, amely 
ajánlathoz a vevő hat hónapig kötve van.
(4) Az  (1)  bekezdés szerinti szerződésnek és az  ajánlattételnek meg kell felelnie a  Rendelet 168.  cikk (4) és 
(6) bekezdésében meghatározott követelményeknek.
(5) Az  (1)–(4)  bekezdésben meghatározott kötelezettség betartását a  mezőgazdasági igazgatási szerv ellenőrzi. 
Amennyiben a  mezőgazdasági igazgatási szerv megállapítja a  kötelezettség megszegését, egy hónapos határidő 
kitűzésével felhívja a  feleket a  kötelezettség teljesítésére. A  mezőgazdasági igazgatási szerv akkor alkalmaz 
szankciót, ha a felek a határidő elteltével sem teljesítik a kötelezettségeiket.
(6) Ha a  felek között nem jön létre megállapodás az  (1)  bekezdés szerinti szerződés megkötésére, a  felek közötti 
közvetítésre a  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: agrárkamara) 
jogosult.
(7) A  Rendelet 168.  cikk (5)  bekezdésének rendelkezéseit a  szövetkezetek mellett a  gazdasági társaságokra is 
alkalmazni kell.”

41. §  A Szakmaközi törvény 26. § (2) bekezdésében az „A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara  
(a továbbiakban: agrárkamara)” szövegrész helyébe az „Az agrárkamara” szöveg lép.

42. §  Hatályát veszti a Szakmaközi törvény 5. alcím címében az „a tejágazatban” szövegrész.

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

43. § (1) A  személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi  
XX. törvény (a továbbiakban: Szaz. tv.) 10/A. § (2) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:
[Az összerendelési nyilvántartásban az  alábbi azonosítók alapján képzett összerendelési kapcsolati kódok titkosított 
változatát (a továbbiakban: titkosított összerendelési kapcsolati kód) kell tárolni:]
„p) az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által megállapított FELIR azonosító szám (a továbbiakban: FELIR azonosító)”

 (2) A Szaz. tv. 10/A. § (6) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(A természetes személyek összerendelési nyilvántartása számára összerendelési kapcsolati kód képzésére kötelezett 
alábbi adatkezelő szervek az  összerendelési nyilvántartást vezető szervet a  természetes személy következő adataiban 
bekövetkező változások esetén értesítik az összerendelési kapcsolati kód megszüntetéséről:)
„k) az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a FELIR azonosító törléséről.”
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44. §  A Szaz. tv. 10/A.  § (5)  bekezdésében az  „A (2)  bekezdés c)–j) és l)  pontja szerinti” szövegrész helyébe  
az „A (2) bekezdés c)–j), l) és p) pontja szerinti” szöveg lép.

5. Záró rendelkezések

45. § (1) Ez a törvény a – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
 (2) A 20. § (2) bekezdése 2017. október 1-jén lép hatályba.
 (3) A 34. § (2) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.
 (4) A 7. § (2) bekezdés 2019. január 1-jén lép hatályba.

46. § (1) Ez a törvény
a) a  növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a  79/117/EGK és a  91/414/EGK tanácsi irányelvek 

hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

 (2) Ez a törvény a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról 
szóló, 2009. október 21-i 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

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

1. melléklet a 2017. évi LXIV. törvényhez

 1.  Az Éltv. Melléklete a következő 9/A. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„9/A. EK-műtrágya: a 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke szerinti műtrágya;”

 2.  Az Éltv. Mellékletének 39/A. pontja helyébe a következő pont lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„39/A. közétkeztetés: olyan vendéglátó tevékenység, amelynek során fogyasztók meghatározott csoportját 
vendéglátó ipari termékekkel, többnyire előre megrendelés alapján, a  nap egy-egy meghatározott időszakában, 
meghatározott időtartamban látnak el, különösen oktatási, gyermek-, szociális, egészségügyi-, bentlakásos 
intézményben, táborban és munkahelyen;”

 3.  Az Éltv. Melléklete a következő 40/A. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„40/A. létesítmény: a 852/2004/EK rendelet 2. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti fogalom;”

 4.  Az Éltv. Mellékletének 70/A. és 71. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
(E törvény alkalmazásában:)
„70/A. vendéglátó-ipari létesítmény: olyan, a  kereskedelemről szóló törvény szerinti üzlet, amelyben 
a  kereskedelemről szóló törvény szerinti vendéglátás keretében vendéglátó-ipari termék forgalmazása zajlik, 
beleértve a közétkeztetést végző létesítményeket is;
71. vendéglátó-ipari termék: olyan étel, ital (az ivóvíz kivételével), cukrászati, hidegkonyhai készítmény, beleértve 
a közétkeztetés keretében előállított ételt is, amelyet elsősorban az előállítás helyén, illetve ideiglenes árusítóhelyen 
vagy tálalókonyhán szolgálnak ki, valamint közvetítő vállalkozás nélkül, fogyasztói kiszerelésben házhoz szállítva 
értékesítenek vagy egyéb jogszabályban megadott korlátok szerint kiskereskedelmi létesítményen keresztül 
értékesítenek a végső fogyasztónak;”
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2017. évi LXV. törvény
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról*

1. §  A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 1. § (1) bekezdés i) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A víziközmű-szolgáltatás alapelvei:)
„i) a  legkisebb költség elve: a  víziközmű-rendszer fejlesztésének tervezése és megvalósítása, valamint a  víziközmű 
üzemeltetése során olyan megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek a víziközmű várható élettartama során 
a  víziközmű üzemeltetési biztonságának megtartása vagy javítása mellett a  legkisebb mértékben eredményezik 
a víziközmű-szolgáltatás díjainak emelkedését,”

2. §  A Vksztv. 2. §-a a következő 33. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„33. víziközmű-alap: a  víziközmű-szolgáltató és az  ellátásért felelősök önkéntes megállapodása alapján 
létrehozott, a víziközmű-fejlesztések finanszírozását biztosító források összessége, így különösen a használati díjak 
nyilvántartására és felhasználására szolgáló, elkülönített számlán kezelt pénzügyi eszköz.”

3. §  A Vksztv. 5/B. § (3) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az ellenőrzés eszközei:)
„f ) az elektronikus közműnyilvántartásba szolgáltatott adatok.”

4. §  A Vksztv. 6. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  (6)  bekezdésben megjelölt személyek a  vízilétesítmény (4) és (5)  bekezdés szerinti minősítési eljárásában 
ügyfélnek minősülnek.”

5. §  A Vksztv. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  víziközmű-fejlesztés megvalósításáról – ha e  törvény vagy kormányrendelet másképp nem rendelkezik – 
az  ellátásért felelős gondoskodik, a  fejlesztés teljes időszaka alatt a  mindenkori víziközmű-szolgáltató szakmai 
döntésekbe történő bevonásával a 11. § (5) bekezdésben előírtak szerint.”

6. §  A Vksztv. 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a  víziközmű-szolgáltató az  üzemeltetési jogviszony tartalma szerint nem kötelezettje, vagy egyéb 
szerződéses jogviszony alapján nem kivitelezője a víziközműre irányuló, a 31/A. § (1) bekezdésében meghatározott 
új víziközmű vagy víziközmű-rendszer létrehozására irányuló beruházásnak vagy a  jóváhagyott gördülő 
fejlesztési tervben meghatározott víziközmű-fejlesztéseknek, joga és kötelezettsége, hogy az  1.  § (1)  bekezdés 
i) pontjában meghatározott legkisebb költség elve érvényesülésének előmozdítása érdekében az ellátásért felelős 
vagy annak megbízottja felé szakmai álláspontját kifejtse, különösen a  fejlesztési munka műszaki tartalmának 
meghatározása, a  közbeszerzési dokumentáció összeállítása és a  kivitelezés során, azok szakszerűsége és 
a megfelelő anyagminőségek meghatározása kérdésében. A víziközmű-szolgáltató alkalmazottja vagy megbízottja 
e  minőségében a  fejlesztéssel érintett munkaterületre beléphet, írásban előterjesztett kérdését, észrevételét vagy 
javaslatát az ellátásért felelős vagy a lebonyolításban közreműködő megbízottja, továbbá a jogszabály által kijelölt 
beruházó szerv köteles figyelembe venni és 15 napon belül írásban megválaszolni. A  víziközmű-szolgáltatók és 
az érintettek az e bekezdésben szabályozott jogaik és kötelezettségeik gyakorlásával összefüggésben a Hivatalnál 
bejelentést tehetnek. A bejelentés alapján a Hivatal a (6) bekezdés szerinti ellenőrzést folytat.”

7. §  A Vksztv. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A víziközmű tulajdonosa a 16. § szerinti pályázat kiírását – ha pályázat kiírására nem kerül sor, az üzemeltetési 
szerződés megkötését – megelőzően, a  78.  §-ban meghatározott esetben pedig az  ott meghatározott határidőig 
az e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott módon vagyonértékelést végez 
és annak eredményét legkésőbb a soron következő mérlegkészítés fordulónapjával könyvein átvezeti.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. május 30-i ülésnapján fogadta el.
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8. §  A Vksztv. 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E  § alkalmazásában víziközmű-működtető eszköz a  – folyamatirányító rendszerek kivételével – víziközmű-
szolgáltatás ellátásának szakmai és technikai feltételrendszerét biztosító olyan eszköz, amely nem minősül 
víziközműnek, ideértve az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvényben 
meghatározott elektronikus információs rendszert is.
(5) A  (4)  bekezdés szerinti elektronikus információs rendszer védelméről a  víziközmű-szolgáltató köteles 
gondoskodni, az  állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvényben foglalt 
szabályok szerint.”

9. §  A Vksztv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18.  § (1) Jogszabályban vagy üzemeltetési szerződésben meghatározott használati díj esetén az  ellátásért felelős 
vagy az ellátásért felelősök képviselője – megállapodás esetén a víziközmű-szolgáltató – a víziközmű-szolgáltatási 
díjban képződött használati díjat elkülönített számlán kezeli, amelyet kizárólag a  jóváhagyott gördülő fejlesztési 
tervben meghatározott víziközmű-fejlesztési feladatok finanszírozására – ideértve a víziközmű-vagyonhoz és annak 
fejlesztéséhez szorosan kapcsolódó előkészítési, nyilvántartási, eljárási díjakat és költségeket, valamint a fejlesztési 
célra igénybe vett hitellel összefüggő adósságszolgálat teljesítését is – továbbá az  e  törvényben meghatározott 
feladatokra használhat fel. A  10.  § (1)  bekezdésével és a  30.  § (4)  bekezdésével is összhangban, a  fejlesztésekhez 
kapcsolódó költségek a víziközmű tulajdonosát terhelik, azt a szolgáltatóra nem háríthatja át.
(2) Amennyiben az  ellátásért felelősöket megillető használati díjat – elkülönített számlán nyilvántartott 
víziközmű-alapban – a víziközmű-szolgáltató kezeli, azt a 37. § (1) bekezdésében foglalt működési engedélyeiben 
meghatározott víziközmű-rendszerekhez kapcsolódóan használhatja fel, a  keresztfinanszírozás tilalmának 
figyelembe vételével. Több ellátásért felelős érintettsége esetén a  használati díj felhasználásának módjáról 
az ellátásért felelősök megállapodhatnak, figyelembe véve a keresztfinanszírozás tilalmát.
(3) Az  ellátásért felelős a  Hivatal által jóváhagyott gördülő fejlesztési terv végrehajtásához a  tárgyévre 
meghatározott fejlesztési feladatokat megrendeli, a  végrehajtással megbízott víziközmű-szolgáltatóval a  fejlesztés 
műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárását követően szerződés szerint elszámol.
(4) Ha a  használati díj kezelését megállapodás szerint a  víziközmű-szolgáltató végzi, a  víziközmű-szolgáltató 
az  ellátásért felelősöket megillető használati díjat víziközmű rendszerenként és ellátásért felelősönként 
nyilvántartja. A víziközmű-szolgáltató a Hivatal által jóváhagyott gördülő fejlesztési terv végrehajtásához a tárgyévre 
meghatározott és az ellátásért felelős vagy azok képviselője által tőle megrendelt fejlesztési feladatokat végrehajtja 
és a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően szerződés szerint az ellátásért felelősökkel elszámol.
(5) A használati díj kezeléséért felelős a tárgyévet követő év március 31. napjáig benyújtja a Hivatalnak – valamint 
tájékoztatásul megküldi az  érintett ellátásért felelősnek, illetve víziközmű-szolgáltatónak – a  tárgyévben kezelt 
használati díj felhasználására vonatkozó elszámoló jelentését, amely tartalmazza a víziközmű-fejlesztésre felhasznált 
összeget és a fejlesztés műszaki tartalmát, továbbá annak pénzintézeti igazolását, hogy az általa kezelt elkülönített 
számlán vagy az  elkülönített számlán nyilvántartott víziközmű-alapban mekkora összeg áll rendelkezésre. 
Az elszámoló jelentés tartalmi és formai követelményeit a Hivatal a honlapján közzéteszi.
(6) A használati díj mértékét a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg.”

10. §  A Vksztv. 58. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a víziközmű-szolgáltató és a  lakossági felhasználó az  (1) bekezdés d) pontjában foglaltak alkalmazásában 
állapodott meg, de az  előrefizetős mérő alkalmazásában történt megállapodást követően az  előrefizetős mérő 
a felhasználói díjfizetés hiánya miatt lezár, akkor az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban foglaltak alkalmazhatóak.”

11. §  A Vksztv. 61/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A nyilvántartásba történő felvételt követően a védendő felhasználó minden év március 31-ig köteles igazolni, 
hogy védettsége továbbra is fennáll. A  határozott időre megállapított védettség esetén a  védendő felhasználó 
a  védettségre megállapított határozott időszak alatti években, illetve a  védettség lejáratának évében mentesül 
a  március 31-ei igazolási kötelezettség alól, a  védettség lejáratának évében csak az  e  törvény végrehajtására 
kiadott kormányrendeletben előírtak szerint kell igazolnia a  víziközmű-szolgáltató felé a  védettsége fennállását. 
Az a fogyatékkal élő felhasználó, akinek a nyilvántartásba történő felvétele során a szakorvosi vélemény kimondja, 
hogy állapotában nem várható jelentős javulás, mentesül a védendő felhasználói körbe tartozás évenkénti igazolása 
alól.”
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12. §  A Vksztv. 69. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nem lakossági felhasználó a  víziközmű-szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak szerint a  víziközmű-szolgáltató 
részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet)
„d) az  új bekötés megvalósítását megelőzően, ha a  bekötés a  nem lakossági felhasználó által, nem 
továbbértékesítésre épített újépítésű lakás víziközmű-szolgáltatását szolgálja.”

13. §  A Vksztv. 87. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  74.  § (4)  bekezdés 1.  pontjában meghatározott rendelet hatálybalépéséig a  2015. július 1-jén hatályos 
megállapodásban vagy a  közérdekű üzemeltető kijelöléséről szóló határozatban meghatározott használati díj, 
továbbá ha 2015. július 1-jén vagyonkezelési szerződés volt érvényben, az elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő 
használati díj alkalmazandó, amennyiben a felek bérleti-üzemeltetési szerződés megkötése mellett döntenek.”

14. §  A Vksztv. 25. alcíme a következő 87/B. §-sal egészül ki:
„87/B.  § E törvénynek a  víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról szóló 2017. évi  
LXV. törvény (a továbbiakban: Módtv.2.) 10. §-a által megállapított 58. § (3a) bekezdését a Módtv.2. hatálybalépését 
megelőzően megkötött érvényes szerződésekre is alkalmazni kell.”

15. §  A Vksztv. 88. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E  törvény 14.  § (4) és (5)  bekezdése a  hálózati és információs rendszerek biztonságának az  egész Unióban 
egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-i 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 14. cikk (1)–(2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.”

16. §  A Vksztv.
 1.  55.  § (4)  bekezdésében a  „víziközmű-szolgáltató kérelmére” szövegrész helyébe a  „víziközmű-szolgáltató 

bejelentésére” szöveg,
 2.  55. § (5) bekezdésében a „(4) bekezdés szerint előterjesztett kérelmében” szövegrész helyébe a „(4) bekezdés szerinti 

bejelentésében” szöveg,
 3.  55.  § (7)  bekezdésében az  „a víziközmű-szolgáltató (4)  bekezdés szerint előterjesztett kérelmét elutasíthatja” 

szövegrész helyébe az „a kötelezési eljárás lefolytatásának mellőzése mellett dönt” szöveg,
 4.  55. § (7) bekezdés c) pontjában az „a kérelem előterjesztése” szövegrész helyébe az „a bejelentés benyújtása” szöveg,
 5.  55.  § (8)  bekezdésében a „kérelem elutasítása helyett” szövegrész helyébe az „a kötelezési eljárás lefolytatásának 

mellőzése helyett” szöveg
lép.

17. §  Hatályát veszti a Vksztv.
 1.  11. § (5b) bekezdése,
 2.  58. § (3) bekezdés b) pontja.

18. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
 (2) A 9. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

19. §  E törvény 8.  §-a a  hálózati és információs rendszerek biztonságának az  egész Unióban egységesen magas 
szintjét biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-i 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelv 14.  cikk  
(1)–(2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke
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2017. évi LXVI. törvény
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról*

1. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 34. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„34. ingatlanhasználó: az  ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a  társasház és 
a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles és akinek (amelynek) 
a közszolgáltató rendelkezésére áll;”

 (2) A Ht. 2. § (1) bekezdése a következő 43a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„43a. termékcsoport: a  gyártó által előállított vagy a  forgalmazó által forgalmazott termékkel és csomagolásával 
jellegében és funkciójában azonos termékek csoportja;”

 (3) A Ht. 2. § (1) bekezdése a következő 46a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„46a. üzlet: termékértékesítést szolgáló, a kereskedelemről szóló törvény szerinti üzlet, a vendéglátási tevékenységet 
folytató üzlet kivételével;”

2. §  A Ht. 12. §-a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) A  legalább 300 m2 alapterületű üzlettel rendelkező forgalmazó a  forgalmazás helyén köteles az  általa 
forgalmazott termékcsoportból származó termékből, és a termék csomagolásából származó szennyeződésmentes, 
nem veszélyes, elkülönítetten gyűjtött csomagolási üveghulladék hulladékbirtokostól történő átvételére, 
elkülönített gyűjtésére.”

3. §  A Ht. 13. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  kereskedő, a  közvetítő, a  közszolgáltató és a  közszolgáltató alvállalkozója – a  39.  § (3)  bekezdésében 
foglaltakra figyelemmel – a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kizárólag a  32/A.  § 
(2)  bekezdés alapján létrehozott szervezet nevében eljárva vásárolhatja meg, adhatja el, gyűjtheti, szállíthatja és 
közvetítheti.”

4. §  A Ht. 31. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Ha a  hulladék kezeléséről a  hulladékbirtokos a  (2)  bekezdés b)–h)  pontja szerint gondoskodik, a  kezelésre 
vonatkozó kötelezettség akkor tekinthető teljesítettnek, ha a  hulladék a  gyűjtő, a  kereskedő, a  hulladékkezelő 
vagy a  közszolgáltató birtokába került. A  közszolgáltató által történő birtokbavétellel a  hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás körébe tartozó hulladék a Koordináló szerv tulajdonába kerül.”

5. §  A Ht. 32/A. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (5a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(4) A  közszolgáltató, a  települési önkormányzat, az  önkormányzati társulás, a  hulladékgazdálkodási létesítmény 
tulajdonosa, a közszolgáltató részére támogatást nyújtó szerv, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) megad minden adatot és információt, ami a  Koordináló szerv feladatkörének 
gyakorlásához szükséges. A  Koordináló szerv kezelheti, és részére átadhatók az  e  bekezdésben és a  38.  § 
(3) bekezdésében meghatározott adatok.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott adatok közül a személyes adatokat a Koordináló szerv – és az ügyfélszolgálati 
feladatai ellátásában igénybevett közszolgáltató ügyfélszolgálata – az  állami hulladékgazdálkodási közfeladat 
ellátása érdekében kezelheti, nyilvántarthatja. A  Koordináló szerv jogosult a  számlázási, díjbeszedési, valamint 
a  díjhátralék-kezelési feladatkörében a  személyes adatok körére vonatkozó csoportos adatszolgáltatást kérni 
a  természetes személy ingatlanhasználó lakcíme szerint illetékes járási hivataltól. Az  átvett személyes adatokat 
a  Koordináló szerv az  érintettnek a  közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége megszűnéséig, 
a közszolgáltatással összefüggő díjhátralék esetén annak kifizetéséig (behajtásáig) vagy törléséig kezelheti.

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. május 30-i ülésnapján fogadta el.
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(5a) A  közszolgáltató a  38.  § (3)  bekezdésében meghatározott adatokat az  általa ellátandó hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátása, illetve jogszabályban foglalt kötelezettségei teljesítése érdekében kezelheti és tarthatja 
nyilván. A  közszolgáltató a  kezelt személyes adatokat haladéktalanul köteles törölni, ha az  adatkezelés nem 
az e bekezdésben meghatározott célból történt, vagy az adatkezelés célja megszűnt.”

6. § (1) A Ht. 35. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg:)
„g) a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő közszolgáltatási díj beszedésével 
kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség, valamint ügyfélszolgálati feladatok ellátásához szükséges személyes 
adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó további rendelkezéseket.”

 (2)  A Ht. 35. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Abban az  esetben, ha az  önkormányzat díjkedvezményt vagy díjkompenzációt állapít meg, 
a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj ezáltal meg nem fizetett összegét a  Koordináló szerv számára 
az önkormányzat köteles megtéríteni.”

7. §  A Ht. 36. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A települési önkormányzat közmeghallgatást tarthat a települési hulladék elkülönített gyűjtésével kapcsolatos 
döntés meghozatala előtt.”

8. §  A Ht. 37. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A  települési önkormányzat a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést legfeljebb hat hónapos 
felmondási idővel felmondja, ha a  közszolgáltató nem rendelkezik minősítési engedéllyel, vagy megfelelőségi 
véleménnyel, vagy a  Koordináló szerv a  megfelelőségi véleményét visszavonta. A  felmondási idő alatt 
a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul ellátja.”

9. §  A Ht. a következő 37/C. §-sal egészül ki:
„37/C.  § A települési önkormányzat ingyenes közterület-használatot köteles biztosítani, ha a  12.  § (2a) és 
(2b)  bekezdései szerinti átvétel saját terület hiányában közterület-használattal valósítható meg. A  közterületen 
történő átvétel szabályait, az átvételi hely kialakításának módját kormányrendelet határozza meg.”

10. §  A Ht. 38. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a  Koordináló szerv felhívására a  közhiteles nyilvántartás szerinti 
nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, továbbá, ha elektronikus kézbesítési cím közhiteles 
nyilvántartásban történő szerepeltetése számára kötelező, úgy elektronikus kézbesítési címét, a  természetes 
személy ingatlanhasználó a  személyes adatai közül a  családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési 
helyének címét megadja.”

11. § (1) A Ht. 39. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az ingatlanhasználó az általa használt ingatlan területén képződő települési hulladékot elkülönítetten gyűjti, és 
azt – e törvényben meghatározott kivételekkel – a közszolgáltatónak átadja.
(2) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot – kormányrendeletben, 
miniszteri rendeletben vagy a  települési önkormányzat (Budapesten a  fővárosi önkormányzat) rendeletében 
meghatározott feltételek szerint – hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy 
a  közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe szállíthatja, és ott a  jogosultnak 
átadhatja vagy gyűjtőedényben elhelyezheti. E  jogot az  ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv részére megfizette.”

 (2) A Ht. 39. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az  ingatlanhasználó a  zöldhulladék komposztálásáról saját maga nem gondoskodik és a  zöldhulladék 
gyűjtőedényben vagy hulladékgyűjtő zsákban történő gyűjtésének feltételeit a  közszolgáltató biztosítja, 
a zöldhulladékot elkülönítetten gyűjti, és a közszolgáltatónak úgy adja át, hogy a zöldhulladék komposztálhatósága 
és lebontása biztosítható legyen.”
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12. §  A Ht. 41. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározott, továbbá a (2) bekezdés 
szerinti célok elérése érdekében a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására – a  közbeszerzési eljárás 
lefolytatása esetén a  közbeszerzésekről szóló törvény előírásainak megfelelően – alvállalkozót vehet igénybe. 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladat ellátására alvállalkozóként nonprofit formában működő gazdasági 
társaság vehető igénybe.”

13. § (1) A  Ht. 42.  § (1) és (2)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések lépnek, és a  § a  következő (1a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében:
a) az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési 
hulladékot az ingatlanhasználóktól összegyűjti és elszállítja (ideértve a háztartásban képződő zöldhulladék, vegyes 
hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését és elszállítását is),
b) – ha e törvény felhatalmazása alapján jogszabály eltérően nem rendelkezik – a vegyes hulladék összegyűjtéséről 
és elszállításáról hetente legalább egy alkalommal gondoskodik,
c) a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladékot az ingatlanhasználóktól összegyűjti, átveszi és elszállítja,
d) az  általa üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron gyűjtött vagy átvételi helyen átvett 
hulladékot összegyűjti és elszállítja,
e) az elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot összegyűjti, elszállítja, gondoskodik 
az  elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék kezeléséről, ha erre a  települési 
önkormányzattal megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződése kiterjed,
f ) az  a)–e)  pontban meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezeli, 
vagy annak kezeléséről a  (2)  bekezdésben foglaltaknak megfelelően hulladékkezelőnek történő átadás útján 
gondoskodik,
g) a  37/B.  § szerinti, valamint a  Koordináló szerv mint vagyonkezelő által a  részére üzemeltetésre átadott 
létesítményeket, eszközöket, vagyonelemeket, valamint a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett egyéb 
hulladékgazdálkodási létesítményt üzemelteti, és
h) köteles az e törvényben foglalt előírásoknak megfelelő ügyfélszolgálatot működtetni.
(1a) Az  (1)  bekezdés e)  pontjában foglalt feladatok ellenértékét a  települési önkormányzat köteles megtéríteni 
a közszolgáltatónak.
(2) Ha a  közszolgáltató hulladékkezelő létesítménnyel vagy a  közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkezelési 
feladatok ellátására alkalmas berendezéssel nem rendelkezik, hulladékkezelő létesítményt vagy közszolgáltatás 
körébe tartozó hulladékkezelési feladatok ellátására alkalmas berendezést nem üzemeltet, a  hulladék kezeléséről 
a  hulladék hulladékkezelőnek történő átadása útján gondoskodik. Ebben az  esetben a  hulladékkezelőnek nem 
szükséges minősítési engedéllyel rendelkeznie.”

 (2) A Ht. 42. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson kívüli egyéb hulladékgazdálkodási engedélyhez 
vagy nyilvántartásba vételhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységét köteles úgy megszervezni, hogy 
az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevekénységét ne veszélyeztesse. A közszolgáltató hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatáson kívüli egyéb hulladékgazdálkodási engedélyhez, illetve nyilvántartásba vételhez kötött 
hulladékgazdálkodási tevékenységből származó eredményét köteles a közszolgáltatásra fordítani.”

14. §  A Ht. 43. §-a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  (1) és (2)  bekezdés szerinti hulladékon túli hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék 
a közszolgáltató vagy az alvállalkozója által történő birtokbavétellel kerül a Koordináló szerv tulajdonába.
(2b) A  Koordináló szerv tulajdonjogára tekintettel a  feladatainak teljesítése során, továbbá a  közszolgáltató 
a Koordináló szerv részére nyújtott adatszolgáltatása helyességének megállapítása érdekében, jogosult a Koordináló 
szerv tulajdonába kerülő hulladékkal kapcsolatos tevékenységet végző közszolgáltató, a  Koordináló szerv 
tulajdonában álló hulladékot kezelő, valamint ezek közreműködője tevékenységének a Koordináló szerv feladataival 
való összhangjának ellenőrzésére, ideértve a helyszíni ellenőrzést is.”
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15. §  A Ht. 45. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnése vagy megszüntetése esetén, továbbá ha 
a  közszolgáltató nem rendelkezik minősítési engedéllyel, vagy a  Koordináló szerv a  megfelelőségi véleményét 
visszavonta, a közszolgáltató az új közszolgáltató kiválasztásáig, de legfeljebb hat hónapig a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást változatlanul ellátja.”

16. §  A Ht. 47/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Azon közszolgáltató tekintetében, amely működését a  47/A.  § (1)  bekezdése szerinti miniszteri rendelet 
hatálybalépését követően kezdi meg, a  Hivatal által határozatban megállapított hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díjat szedi be a  Koordináló szerv. Az  ilyen közszolgáltató tekintetében a  miniszteri rendeletben 
meghatározottak szerinti szolgáltatási díjat kell alkalmazni.”

17. §  A Ht. 48. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó rendelkezések betartását a  Hivatal ellenőrzi. E  rendelkezések 
megsértése esetében a Hivatal határozattal)
„c) bírságot szabhat ki a közszolgáltatóval szemben, amennyiben a nem megfelelő adatszolgáltatása következtében 
került sor jogszabálysértő díj alkalmazására.”

18. §  A Ht. 52. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A  behajtás kezdeményezéséhez szükséges mértéket elérő díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül 
a  közszolgáltató vagy a  követelés egyéb jogosultja (a továbbiakban együtt: a  követelés jogosultja) felhívja 
az ingatlanhasználó figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására, és felszólítja annak teljesítésére.
(2a) A (2) bekezdés szerinti felszólításnak tartalmaznia kell:
a) a Koordináló szerv nevét, címét,
b) az ingatlanhasználó nevét, címét,
c) a tartozás jogcímét,
d) a lejárt tartozás esedékességét,
e) a  számla végösszegét (a végösszeg elkülönítve tartalmazza a  lejárt idejű tartozás összegét, a  késedelmi kamat 
összegét, a behajtás egyéb költségeinek összegét),
f ) a számla kiegyenlítésének határidejét, valamint
g) tájékoztatást a részletfizetés lehetőségéről és a nemfizetés következményeiről.
(2b) A  (2)  bekezdés szerinti felszólítás postai úton vagy elektronikus úton történik. Természetes személy 
ingatlanhasználó esetén az  elektronikus úton történő felszólításhoz az  ingatlanhasználó előzetes hozzájárulása 
szükséges. A  cégjegyzékbe bejegyzett ingatlanhasználó esetén, valamint azon nem természetes személy 
ingatlanhasználó esetében, amely számára az  elektronikus kézbesítési cím közhiteles hatósági nyilvántartásban 
történő szerepeltetése kötelező, a  felszólítás elektronikus úton az  ingatlanhasználó elektronikus kézbesítési címén 
keresztül történik. A felszólítás megtörténtének igazolása elektronikus úton történt felszólítás esetén az elektronikus 
üzenettel, postai megküldés esetén az  ajánlott szolgáltatás igénybevételével történt felszólítás igazolásával, vagy 
az átvétel igazolására alkalmas más módon történik.”

19. § (1) A Ht. 53. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Koordináló szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal, valamint a közszolgáltató az ingatlanhasználó 
önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladattal kapcsolatos bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása, 
orvoslása és az  önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladattal kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás 
biztosítása érdekében ügyfélszolgálatot működtet. A  Koordináló szerv ügyfélszolgálati feladatai teljesítése 
érdekében a közszolgáltató által működtetett ügyfélszolgálatokat is igénybe veheti.”

 (2)  A Ht. 53. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  közszolgáltató köteles az  általa működtetett ügyfélszolgálaton a  Koordináló szerv közzétett szabályzatában 
foglaltaknak megfelelően, a Koordináló szerv által meghatározottak szerint, a szabályzatban meghatározott körbe 
tartozó, a közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos bejelentéseket, panaszokat rögzíteni, megfelelően intézni, 
és az  azok alapján a  Koordináló szervvel szemben indult fogyasztóvédelmi hatósági eljárásokban a  Koordináló 
szervvel együttműködni.
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(5) A  közszolgáltató biztosítja az  általa működtetett ügyfélszolgálaton a  Koordináló szerv által meghatározott 
általános tájékoztatásnyújtást.”

20. §  A Ht. 88. § (1) bekezdés 33. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)
„33. a Koordináló szerv kijelölésének módját, a  részletes feladatkörét, a koordinációjával, valamint tulajdonjogával 
kapcsolatos egyes szabályokat, valamint az erőforrás-gazdálkodásával összefüggő szabályokat;”

21. §  A Ht. 91. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(15) Ha az  új gyűjtőedény űrmértéke nem kisebb, mint bármely korábban alkalmazott gyűjtőedény mérete, és 
az  új gyűjtőedény űrmértékét kormányrendelet nem határozza meg, a  közszolgáltató ürítési díjként legfeljebb 
a (13) bekezdés szerint meghatározott fajlagos ürítési díjtételek átlagértékének és az új gyűjtőedény űrmértékének 
szorzatát alkalmazhatja.”

22. §  A Ht. 93. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„h) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

23. §  A Ht.
a) 31.  § (5)  bekezdésében a  „keretében történő” szövegrész helyébe a  „keretében a  közszolgáltató részére 

történő”,
b) 32/A. § (1) bekezdés i) pontjában az „által” szövegrész helyébe a „rendeletében foglaltaknak megfelelően”,
c) 47/A.  § (4)  bekezdésében a  „települési önkormányzat” szövegrész helyébe a  „települési (Budapesten 

a fővárosi) önkormányzat”
szöveg lép.

24. § (1) Ez a törvény
a) a  csomagolásról és a  csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelvnek, és
b) a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvnek
való megfelelést szolgálja.

 (2) A  2.  § és a  12.  § tervezetének 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.

 (3) A 2. §-nak a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 16. cikk (1) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént.

25. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
 (2) A 2. §, 9. § és a 12. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke
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2017. évi LXVII. törvény
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról*

1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény módosítása

1. §  A lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 
LXXVIII. törvény 3. § (6) bekezdésében és 87. § (3) bekezdésében a „kulturális örökség védelméért felelős” szövegrész 
helyébe a „kultúráért felelős” szöveg lép.

2. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi  
LXVI. törvény módosítása

2. § (1) A  köziratokról, a  közlevéltárakról és a  magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény  
(a továbbiakban: Ltv.) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Köziratot, valamint közlevéltárban őrzött, köziratnak nem minősülő levéltári anyagot elidegeníteni, megrongálni 
vagy egyéb módon használhatatlanná tenni, továbbá – a szabályosan lefolytatott selejtezési eljárást, illetve a hiteles 
másolatkészítési eljárást kivéve – megsemmisíteni tilos.”

 (2) Az Ltv. 5. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló kormányrendeletnek megfelelően lefolytatott hiteles 
másolatkészítési eljárást követően, jegyzőkönyv felvétele mellett, a közirat papíralapú példánya megsemmisíthető.
(5) A megsemmisítési jegyzőkönyv tartalmazza:
a) a papíralapú iratról készült hiteles elektronikus példány beazonosítására alkalmas jelölést,
b) a megsemmisítési eljárás alá vont iratok keletkezésének vagy beérkezésének időintervallumát,
c) a megsemmisítés elrendelésének időpontját,
d) az aláírást és a dátumot.
(6) A  (4)  bekezdés szerinti megsemmisítési eljárás feltétele a  hiteles elektronikus másolatnak az  elektronikus 
ügyintézés részletszabályairól szóló kormányrendeletnek megfelelő elektronikus tárolása, a  selejtezhető iratoknak 
a  közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló kormányrendelet szerinti szabályos 
selejtezése, illetve a  megsemmisítést kezdeményező szervnek az  elektronikus formában tárolt iratok közlevéltári 
átvételének eljárásrendjéről és műszaki követelményeiről szóló miniszteri rendelet szerinti digitális levéltári átadásra 
irányuló technikai képessége.”

3. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény módosítása

3. §  A muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény  
(a továbbiakban: Kultv.) preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép:
„A kulturális örökséghez tartozó javak múltunk és jelenünk megismerésének pótolhatatlan forrásai, a  nemzeti 
és az  egyetemes kulturális örökség egészének elválaszthatatlan összetevői; szellemi birtokbavételük minden 
ember alapvető joga. Az  e  fogalomkörbe tartozó értékek különös védelme, megőrzése és fenntartása, valamint 
a  nyilvánosság számára történő széles körű és egyenlő hozzáférhetővé tétele a  mindenkori társadalom 
kötelezettsége.
Az információs társadalom és a  demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a  könyvtári rendszer, amelyen 
keresztül az  információk szabadon, bárki számára hozzáférhetők. A  könyvtári ellátás fenntartása és fejlesztése 
az  állampolgárok és a  társadalom egésze szempontjából szükséges, a  könyvtári és információs szolgáltatás állami 
fenntartása stratégiai jelentőségű. A könyvtári rendszernek az állampolgárok érdekeit kell szolgálnia.

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. május 30-i ülésnapján fogadta el.
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A társadalom közös érdeke a nemzeti, nemzetiségi kulturális hagyományok megőrzése, méltó folytatása, a közösségi 
és egyéni művelődés személyi, szellemi, gazdasági feltételeinek javítása, a  polgárok életminőségét javító, 
értékhordozó tevékenységek, valamint az ezek megvalósulására létrejött intézmények és szervezetek működésének 
elősegítése, amely törekvés a kulturális alapellátás rendszerében testesül meg.
E célok megvalósítása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:”

4. § (1) A Kultv. 1. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény célja:)
„d) mindenki számára biztosítani a  közművelődési tevékenységekben való részvétel lehetőségét, szabályozni 
a  közművelődési tevékenységek folytatásának, a  közművelődési alapszolgáltatások nyújtásának és 
igénybevételének feltételrendszerét,”

 (2) A Kultv. 1. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(E törvény célja:)
„f ) kulturális intézmények feladatellátásának tervezéséhez útmutatást adni annak érdekében, hogy azok a kulturális 
alapellátás keretében mindenki számára ösztönzést nyújtsanak arra, hogy
fa) önművelés céljából lakóhelyén bekapcsolódjon kulturális tevékenységekbe és megismerhesse a  kulturális 
értékeket;
fb) megismerkedjen a település történetével, a hagyományokkal, normákkal;
fc) a  település népességének tagjaként kifejezze, milyen értékek, célok, fejlesztési irányok fontosak számára, részt 
vegyen a  közösségi életének fejlesztésében és a  közös jövőkép megfogalmazásában; ezekhez állandó helyszínt 
vehessen igénybe;
fd) lakóhelyén szakmai segítséget vegyen igénybe az  önfejlesztéshez, az  önműveléshez, a  közös értékek 
kifejezéséhez, megéléséhez, a közös célok megfogalmazásához, a tevékenységek színvonalának biztosításához.”

5. §  A Kultv. a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A.  § A kulturális alapellátás keretében a  közgyűjtemények és a  közművelődési intézmények a  központi 
költségvetési források felhasználásával az  érintett célcsoportok számára biztosítják a  tárgyi és szellemi kulturális 
örökség hozzáférhetővé tételét, valamint olyan közszolgáltatásokat nyújtanak, amelyek hozzájárulnak a személyiség 
fejlődéséhez és kiteljesedéséhez, az  aktív polgársághoz, a  társadalmi beilleszkedéshez és a  közösségfejlesztéshez, 
valamint a foglalkoztatáshoz szükséges egyéni kulcskompetenciák fejlesztéséhez.”

6. §  A Kultv. 4. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mindenkinek joga, hogy)
„b) a  kulturális alapellátás keretében igénybe vegye a  nyilvános könyvtári ellátás rendszerét, a  muzeális és 
közművelődési intézmények szolgáltatásait,”

7. §  A Kultv. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  3/A.  §-ban, a  92–96. és 99.  §-ban foglaltak kivételével e  törvény hatálya nem terjed ki a  köziratokról, 
a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) hatálya 
alá tartozó iratokra, szervekre és személyekre.”

8. §  A Kultv. 37/A. §-a a következő (8)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  miniszter a  működési engedély kiadására irányuló eljárás során a  muzeális intézmény részére – a  fenntartó 
erre irányuló külön kérelme esetén – nemzetiségi bázisintézmény címet adományoz, ha a muzeális intézmény
a) alapfeladatai körében szerepel a nemzetiségi feladatellátás, vagy
b) állományában a  nemzetiségi nyelvű vagy nemzetiségre vonatkozó kulturális javak huszonöt százalékot elérő 
arányban találhatóak.
(9) A nemzetiségi bázisintézmény címet a működési engedélyben kell feltüntetni.
(10) A  nemzetiségi bázisintézmény címmel rendelkező muzeális intézmény közművelődési programjaiban és 
állandó kiállításában a nemzetiségi kultúrát hangsúlyosan mutatja be.”

9. § (1) A Kultv. 38/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A kölcsönkérő a kölcsönzést megelőzően a kölcsönözni szándékozott kulturális javakra vonatkozó elhelyezési 
dokumentációt készít, amely tartalmazza a  kiállítótér alaprajzát, műszaki adatait és a  tűzvédelmi előírásokat, 
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a  kulturális javak állományvédelmére vonatkozó előírásokat, valamint a  kulturális javak, továbbá a  kiállítótér 
vagyonbiztonságára vonatkozó előírásokat. Az  elhelyezési dokumentációban foglalt feltételek fennállását 
a kölcsönadó saját költségén a kölcsönzési szerződés megkötését megelőzően ellenőrizheti. A kölcsönkérő köteles 
az ellenőrzést tűrni és az ellenőrzés lefolytatása során a kölcsönadóval együttműködni.”

 (2) A Kultv. 38/A. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) Ha a  kölcsönadó és a  kölcsönvevő eltérően nem állapodnak meg, a  kölcsönvevő viseli a  kölcsönzéssel 
összefüggő alábbi költségeket:
a) a kulturális javak állományvédelmét szolgáló költség,
b) a kulturális javak vagyonbiztonságát szolgáló költség, valamint
c) az adminisztrációs költség, ideértve a postai, nyomtatási és fénymásolási költséget is.”

10. §  A Kultv. 38/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„38/C. § Az állami tulajdonban lévő, jogszabály alapján védett kulturális javak vagyonkezelésére a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. a  miniszter által a  nemzeti kulturális érdekre figyelemmel kijelölt személlyel vagy szervezettel 
vagyonkezelési szerződést köt.”

11. §  A Kultv. 45. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  megyei hatókörű városi múzeum szakmai munkatervét és szakmai beszámolóját, valamint stratégiai tervét 
a fenntartó – annak elfogadását megelőzően – véleményezésre megküldi a miniszternek. Ha a miniszter a fenntartó 
javaslatának kézhezvételétől számított 30 napon belül nem ad véleményt, úgy kell tekinteni, hogy a  javaslatban 
foglaltakkal egyetért. A miniszter véleménye a fenntartót nem köti döntése meghozatalában.”

12. § (1) A Kultv. 45/A. § (2) bekezdés i) és j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A megyei hatókörű városi múzeum a  gyűjtőterületére kiterjedően – a  37/A.  §-ban és a  42.  § (2)  bekezdésében foglalt 
feladatokon túlmenően – állami feladatai keretében:)
„i) restaurálási-műtárgyvédelmi, muzeológiai, valamint múzeumpedagógiai szakmai-módszertani központként 
mindegyik témakörben évente legalább két módszertani műhelygyakorlatot szervez a  megye közigazgatási 
területén működő muzeális intézmények munkatársai számára,
ia) restaurálási és műtárgyvédelmi tevékenység körében gyakorlati bemutatóval egybekötve,
ib) gyűjteménykezelési, nyilvántartási, gyűjteményfeldolgozási és digitalizálási tevékenység körében,
ic) múzeumpedagógia területén óvodapedagógusok és pedagógusok, továbbá a  muzeális intézmények 
közművelődési szakemberei számára.
j) legalább egy fő, szakirányú közép- vagy felsőfokú végzettségű állományvédelmi felelőst foglalkoztat, aki 
középtávú intézkedési terv alapján évente legalább egyszer helyszíni bejárás keretében felméri a megye területén 
lévő muzeális intézmények állományvédelmi helyzetét.”

 (2) A Kultv. 45/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A megyei hatókörű városi múzeum a kulturális javak állomány- vagy biztonságvédelmét súlyosan veszélyeztető 
vagy károsító helyzet esetén a (2) bekezdés j) pontja szerinti helyszíni bejárást soron kívül lefolytatja.”

13. § (1) A Kultv. 54. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nyilvános könyvtár alapkövetelményei:)
„a) mindenki által használható és – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – megközelíthető,”

 (2) A Kultv. 54. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A nyilvános könyvtár alapkövetelményei:)
„i) részt vesz a kulturális alapellátás kiterjesztésében.”

 (3) A Kultv. 54. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Azok a  fegyveres és rendvédelmi testületek által fenntartott könyvtárak, amelyek vállalják a  nyilvános 
könyvtárak 55. § (1) bekezdés szerinti alapfeladatainak ellátását, a hozzáférést távhasználat útján is biztosíthatják.”

14. §  A Kultv. 60. § (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(Könyvtáraknak, illetve a könyvtári rendszernek nyújtott szakmai szolgáltatások:)
„i) a  könyvtári minőségirányítási tevékenység koordinálása, képzések szervezése, a  Minősített Könyvtár cím és 
a Könyvtári Minőségi Díj adományozásának szakmai előkészítése.”
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15. §  A Kultv. 64. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A nyilvános könyvtár fenntartását és működtetését a települési önkormányzat a helyi önkormányzat 100%-os 
tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság útján is elláthatja.”

16. § (1) A Kultv. 66. § g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A megyei könyvtár a  megye egész területére vonatkozóan az  55.  § (1)  bekezdésében és a  65.  § (2)  bekezdésében 
foglaltakon túl állami feladatként]
„g) működteti a  Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert, szervezi a  könyvtári, információs és közösségi helyek 
részvételét a kulturális alapellátás kiterjesztésében,
h) megállapodás alapján biztosítja a  települési önkormányzatok számára a  Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 
működéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott feladatainak ellátását a  64.  § (3)  bekezdése szerinti 
könyvtári, információs és közösségi helyen,”

 (2) A Kultv. 66. § l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A megyei könyvtár a  megye egész területére vonatkozóan az  55.  § (1)  bekezdésében és a  65.  § (2)  bekezdésében 
foglaltakon túl állami feladatként]
„l) évente két alkalommal a  könyvtári szolgáltatások megvalósításával kapcsolatos információs szakmai 
műhelynapot szervez a megyében lévő városi könyvtárak könyvtárosai számára,”

17. §  A Kultv. 68. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  megyei hatókörű városi könyvtár szakmai munkatervét és szakmai beszámolóját, stratégiai tervét, valamint 
minőségpolitikai nyilatkozatát a  fenntartó – annak elfogadását megelőzően – véleményezésre megküldi 
a miniszternek. Ha a miniszter a fenntartó javaslatának kézhezvételétől számított 30 napon belül nem ad véleményt, 
úgy kell tekinteni, hogy a  javaslatban foglaltakkal egyetért. A miniszter véleménye a  fenntartót nem köti döntése 
meghozatalában.”

18. §  A Kultv. 76–78. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„76. § (1) A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.
(2) A  települési önkormányzat az  (1)  bekezdésben meghatározott feladatát a  (3)  bekezdés szerinti közművelődési 
alapszolgáltatások megszervezése, a  80.  §-ban meghatározott pénzügyi támogatás biztosítása, valamint 
a közművelődés 82–83. §-ban szabályozott helyi lakossági képviseletének biztosítása révén (a továbbiakban együtt: 
közművelődési feladatok) látja el.
(3) A közművelődési alapszolgáltatások:
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a  közművelődési 
tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
f ) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.
77.  § (1) A  települési önkormányzat a  közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében, 
a 78/I. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt biztosít.
(2) A  közművelődési intézmény, illetve a  közösségi színtér fenntartója, működtetője az  állam, települési 
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, valamint közművelődési megállapodás 
keretében egyház, egyéb szervezet vagy magánszemély lehet.
(3) A közművelődési intézmény és a közösségi színtér
a) segíti a közösségi tevékenységéket, a művelődő közösségek működését, ösztönzi a társadalmi összetartozást és 
a közösségek kulturális értékteremtésben való aktív részvételét,
b) működése a  közösségek öntevékenységén alapul, és azt ösztönzi, tevékenységét a  közösségek érdeklődése, 
igényei és szükségletei alapján végzi, tevékenységének tervezésébe, értékelésébe a közösségeket bevonja,
c) mindenki számára nyitott, mindenki számára hozzáférhető,
d) együttműködik a  civil, gazdasági és egyéb szervezetekkel, kulturális intézményekkel, más szakterületekhez 
tartozó intézményekkel,
e) alaptevékenysége körében nem gazdasági haszonszerzés céljából jön létre,
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f ) részt vesz a kulturális alapellátás kiterjesztésében.
(4) Az  állam, a  települési önkormányzat, a  nemzetiségi önkormányzat vagy az  önkormányzati társulás által 
fenntartott közművelődési intézmény költségvetési szervként működik.
(5) A  közművelődési intézmény típusa – jogszabályban meghatározott szakmai, személyi és infrastrukturális 
feltételek megléte esetén – lehet:
a) művelődési ház,
b) művelődési központ,
c) kulturális központ,
d) többfunkciós közművelődési intézmény,
e) népfőiskola,
f ) népi kézműves alkotóház,
g) gyermek-, illetve ifjúsági ház, valamint
h) szabadidőközpont.
78.  § (1) A  művelődési ház a  helyi közösségi művelődést szervező, közművelődési alapszolgáltatást nyújtó 
közművelődési intézmény. Tevékenysége településrészre, kerületre, egy településre vagy több községre terjed ki.
(2) A művelődési ház vezetője szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik.
(3) A művelődési ház elnevezésében szerepelnie kell a „művelődési ház”, a „közösségi ház” vagy a „faluház” kifejezés 
valamelyikének.”

19. §  A Kultv. a következő 78/A–78/J. §-sal egészül ki:
„78/A.  § (1) A  művelődési központ a  helyi és járási közösségi művelődést szervező, közművelődési 
alapszolgáltatásokat biztosító közművelődési intézmény. Tevékenysége településrészre, kerületre, egy településre, 
több egymással határos településre vagy egy járásra terjed ki,
(2) A művelődési központ vezetője szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik.
(3) A művelődési központ elnevezésében szerepelnie kell a „művelődési központ” kifejezésnek.
78/B. § (1) A kulturális központ a közművelődési alapszolgáltatások teljes körét biztosító közművelődési intézmény. 
Tevékenysége feladatai települési, kerületi szintű biztosítása mellett több egymással határos járásra, egy megyére 
vagy több egymással határos megyére terjed ki.
(2) A kulturális központ vezetője szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik.
(3) A  kulturális központ elnevezésében szerepelnie kell a  „kulturális központ” vagy az  „agóra” kifejezés 
valamelyikének.
78/C. § (1) A többfunkciós közművelődési intézmény olyan közös igazgatású művelődési ház, művelődési központ 
vagy kulturális központ, amely a  közművelődési alapszolgáltatások biztosítása mellett tevékenységének területén 
médiaszolgáltatási, sajtótermék-kiadási, turisztikai információ-szolgáltató feladatokat is ellát.
(2) A  többfunkciós közművelődési intézmény elnevezésében működési formájától függően szerepelnie kell 
a „művelődési ház”, a „művelődési központ” vagy a „kulturális központ” kifejezés valamelyikének.
78/D.  § (1) A  népfőiskola olyan nyitott tanulási, képzési közművelődési intézmény (művelődési ház, művelődési 
központ vagy kulturális központ), amelynek elsődleges tevékenysége az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek 
biztosítása, különösen a felnőtt korosztály számára szakmai képzések szervezése.
(2) A népfőiskola elnevezésében szerepelnie kell a „népfőiskola” kifejezésnek.
78/E.  § (1) A  népi kézműves alkotóház a  tárgyalkotó népművészeti tevékenység színteréül szolgáló, jogi 
személyiséggel rendelkező közművelődési intézmény, amely a  magyarországi hagyományos magyar és 
nemzetiségi, valamint a  határon túli magyar népi kultúrának, hagyományoknak továbbéltetésével, komplex 
bemutatásával, oktatásával és megújításával kapcsolatos feladatokat lát el.
(2) A népi kézműves alkotóház vezetője szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik.
(3) A  népi kézműves alkotóház elnevezésében szerepelnie kell a  „népi kézműves alkotóház”, a  „népi kézműves 
műhelygaléria” vagy a „népi kézműves nyitott műhely” kifejezés valamelyikének.
78/F. § (1) A gyermek-, illetve ifjúsági ház olyan művelődési ház vagy művelődési központ, amelyben a különböző 
közművelődési alapszolgáltatások címzettje, az intézmény elsődleges használója a gyermek és az ifjúsági korosztály 
valamely csoportja vagy csoportjai.
(2) A gyermek-, illetve ifjúsági ház elnevezésében szerepelnie kell a „gyermekház”, az „ifjúsági ház” vagy a „gyermek- 
és ifjúsági ház” kifejezés valamelyikének.
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78/G.  § (1) A  szabadidőközpont olyan művelődési ház, művelődési központ vagy kulturális központ, amely 
a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása mellett a szellemi és a fizikai rekreációval kapcsolatos tevékenységet 
végez, és az ahhoz szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik.
(2) A  szabadidőközpont elnevezésében működési formájától függően szerepelnie kell a  „művelődési központ”, 
a „szabadidőközpont” vagy a „művelődési- és szabadidőközpont” kifejezés valamelyikének.
78/H.  § (1) A  közösségi színtér a  települési, kerületi közösségi művelődés szervezése, a  közművelődési 
alapszolgáltatások biztosítása érdekében fenntartott, működtetett vagy erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, 
adott helyen rendszeresen működő, jogi személyiséggel nem rendelkező intézmény vagy egyéb létesítmény, 
helyiségegyüttes, épület.
(2) A közösségi színtér formái:
a) a kizárólag közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének helyszínt biztosító közösségi színtér vagy
b) a  közművelődési alapszolgáltatások mellett egyéb tevékenységeknek, szolgáltatások megszervezésének is 
helyszínt biztosító integrált közösségi és szolgáltató tér.
(3) A  közösségi színtér működtetése, továbbá a  helyi közösségi művelődés szervezése és a  közművelődési 
alapszolgáltatások hozzáférhetőségének biztosítása érdekében a  közösségi színtér fenntartója, működtetője 
szakirányú középfokú végzettséggel rendelkező személyt foglalkoztat.
(4) A (3) bekezdés szerinti személy foglalkoztatását több fenntartó, működtető közösen is biztosíthatja oly módon, 
hogy egy személy legfeljebb három község tekintetében láthatja el feladatait.
(5) A  közösségi színtér elnevezésében szerepelnie kell a  „közösségi színtér” vagy a  „közösségi tér” kifejezés 
valamelyikének.
78/I. § (1) Megyei jogú városban, városban, fővárosi kerületben a települési önkormányzat a 77. § (1) bekezdésében 
foglalt feladat ellátása során közművelődési intézményt biztosít. Községben az  önkormányzat közösségi színteret 
vagy közművelődési intézményt biztosít.
(2) A települési önkormányzat a közösségi színtér vagy közművelődési intézmény fenntartójaként, vagy a közösségi 
színtér vagy közművelődési intézmény működtetésére irányuló közművelődési megállapodásban biztosítja, 
hogy a  településen a  lakosság önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel és időtartamban vehessék 
igénybe a közösségi színtér vagy közművelődési intézmény által biztosított közművelődési alapszolgáltatásokat, és 
az igénybevétel idejére a jogszabályban meghatározott működési feltételek rendelkezésre álljanak.
(3) A  települési önkormányzat gazdálkodási, költségvetési vagy vagyongazdálkodási előnyök esetén engedélyezi 
az általa fenntartott közösségi színtér, illetve közművelődési intézmény más célra történő átmeneti igénybevételét, 
valamint tevékenységének évente legfeljebb 2 hónap időtartamú szüneteltetését. Ha a  települési önkormányzat 
közművelődési megállapodás alapján biztosítja a  közösségi színtér, illetve közművelődési intézmény működését, 
akkor évente 2 hónapon túli szüneteltetés esetén új közművelődési megállapodással biztosítja a  településen 
a közművelődési alapszolgáltatásokat.
(4) Az  az  önkormányzat, amely közösségi színteret vagy közművelődési intézményt tart fenn az  e  törvényben 
foglaltak alapján:
a) meghatározza a közösségi színtér vagy a közművelődési intézmény használati szabályait, működésének módját, 
valamint a közművelődési intézmény feladatait,
b) kiadja az  általa fenntartott közművelődési intézmény alapító okiratát, jóváhagyja szervezeti és működési 
szabályzatát, éves munkatervét és költségvetését,
c) biztosítja a  feladatok ellátásához és a  közösségi színtér, illetve közművelődési intézmény fenntartásához 
szükséges, e törvény szerinti szervezeti, személyi, szakképzettségi és tárgyi feltételeket,
d) kijelöli a  közösen létesített vagy önkormányzatok közötti társulásban fenntartott közösségi színtér, illetve 
közművelődési intézmény esetében a működtetői jogok gyakorlóját.
78/J.  § (1) Közművelődési intézmény létesítése, átszervezése, megszüntetése, valamint tevékenységének  
2 hónapon túli szüneteltetése esetén a testületi döntés meghozatala előtt 30 nappal a miniszter és a 82. § szerinti 
Közművelődési Kerekasztal véleményét be kell szerezni, és annak tartalmát a képviselőtestülettel ismertetni kell.
(2) Ha a  miniszter és a  Közművelődési Kerekasztal a  megkereséstől számított 30 napon belül nem nyilvánít 
véleményt, úgy kell tekinteni, hogy a  megkeresésben foglaltakkal egyetért. A  miniszter és a  Közművelődési 
Kerekasztal véleménye a képviselőtestületet nem köti döntése meghozatalában.”
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20. § (1) A Kultv. a 79. §-t megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:
„A közművelődési megállapodás”

 (2) A Kultv. 79. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„79.  § (1) A  települési önkormányzat a  közművelődési rendeletében meghatározott közművelődési feladatok 
megvalósítására az  e  törvény követelményeinek megfelelő jogi vagy természetes személlyel – a  Közművelődési 
Kerekasztallal való egyeztetést követően – közművelődési megállapodást köthet.
(2) A közművelődési megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a biztosítandó közművelődési alapszolgáltatások körét és azok díját,
b) a  közművelődési alapszolgáltatások biztosításával kapcsolatban a  helyi lakossággal és annak önszerveződő 
közösségeivel történő kapcsolattartás elveit, főbb szempontjait,
c) a közművelődési alapszolgáltatásokban érintettek körét,
d) a  helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei által ingyenesen vagy térítési díjért igénybe vehető 
közművelődési alapszolgáltatásokat,
e) a  közművelődési alapszolgáltatás igénybevételi lehetőségeinek minimális időtartamát és rendszerességét, 
a közösségi színtér vagy közművelődési intézmény közművelődési célú minimális nyitva tartását,
f ) a megállapodás személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit, valamint
g) közművelődési alapszolgáltatások biztosításában közreműködőktől megkívánt szakképzettséget.
(3) A közművelődési megállapodást a települési önkormányzat honlapján vagy a helyben szokásos módon, valamint 
a közművelődési megállapodás alapján működtetett közösségi színtérben vagy közművelődési intézményben kell 
közzétenni.
(4) A  közművelődési megállapodás alapján közművelődési intézményt vagy közösségi színteret működtető jogi 
vagy természetes személy köteles teljesíteni a  közművelődési intézményt vagy közösségi színteret fenntartó 
önkormányzatok számára a 78/I. § (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségeket.”

21. §  A Kultv. II. Fejezete a 83. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„A közművelődési rendelet
83/A.  § (1) A  települési önkormányzat a  helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek 
figyelembevételével, e  törvény és a  helyi lehetőségek, sajátosságok alapján – a  Közművelődési Kerekasztallal és 
a  települési nemzetiségi önkormányzattal való egyeztetést követően – rendeletben határozza meg az  ellátandó 
közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és mértékét.
(2) A  települési önkormányzat a  közművelődési rendeletét a  – Közművelődési Kerekasztallal és a  települési 
nemzetiségi önkormányzattal való egyeztetés keretében – legalább ötévente felülvizsgálja.
(3) A  közművelődési rendeletet az  önkormányzat a  közösségi színtérben vagy a  közművelődési intézményben 
közzéteszi.”

22. §  A Kultv. 84. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  települési önkormányzatok, a  fővárosban a  kerületi önkormányzatok, a  nemzetiségi önkormányzatok, 
a közművelődési intézmények, szervezetek és közösségek részére művelődési céljaik megvalósítása, közművelődési 
tevékenységük elősegítése és fejlesztése érdekében a  miniszter a  megyék, a  fővárosi önkormányzat a  főváros 
területén (a továbbiakban együtt: területi szint) a  közművelődési alapszolgáltatások szakmai támogatásának 
koordinálásában részt vevő, közművelődési szakmai szolgáltató szervezet működéséről gondoskodik.”

23. §  A Kultv. 85. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A területi szintű közművelődési szakmai szolgáltatás keretében ellátandó feladatok:)
„h) a közművelődési minőségirányítási tevékenység koordinálása, képzések szervezése, a Minősített Közművelődési 
Intézmény Cím és a Közművelődési Minőségi Díj adományozásának szakmai előkészítése.”

24. §  A Kultv. 87. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„87.  § Az országos szinten működő, területi közművelődési szakmai szolgáltatásokat ellátó szervezet 
a közművelődési alapszolgáltatások segítése, fejlesztése és az egységes szakmai feladatellátás érdekében országos 
közművelődési szakmai szolgáltatást biztosít.”
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25. §  A Kultv. IV. Része a III. Fejezetet követően a következő III/A. Fejezettel egészül ki:
„III/A. FEJEZET
A HAGYOMÁNYŐRZÉSSEL ÉS A NÉPHAGYOMÁNY GONDOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÁLLAMI FELADATOK
87/B. § A hagyományőrzéssel és a néphagyomány gondozásával kapcsolatos állami feladatok a következők:
a) a  magyar néphagyományok, a  hazai népművészet és népi iparművészet, a  népi kultúra elemeinek megőrzése, 
életben tartása és élővé tétele, visszajuttatása a jelen és a jövő kulturális közegébe,
b) a  magyar nyelvterület és a  Kárpát-medence történetileg és szájhagyomány útján fennmaradt 
néphagyományának és népi iparművészeti hagyatékának felkutatása, értelmezése, rendszerezése, feldolgozása és 
hozzáférhetővé, élővé tétele, szolgáltatása, ennek érdekében közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátása,
c) a magyar nyelvterület és a Kárpát-medence néphagyományaira épülő művészeti tevékenység ellátása,
d) együttműködés a  népművészeti ágak, a  népi iparművészet és a  néphagyomány gondozása területén a  helyi, 
regionális és országos szervezetekkel,
e) népművészeti és népi iparművészeti alkotások minősítésével, minősítő címek adományozásával kapcsolatos 
hatósági feladatok ellátása, ennek keretében hatósági nyilvántartás vezetése és a minősítő címekről szóló hatósági 
igazolvány kiállítása,
f ) a  néphagyomány gondozása és a  hagyományőrzés érdekében kifejtett tevékenységek támogatása, 
a népművészet, a népi iparművészet és a néphagyomány minőségbiztosítási rendszereinek működtetése,
g) a hagyományőrzés, a néphagyomány gondozása területein szakmai képzési és továbbképzési feladatok ellátása, 
ennek érdekében a  képzések kidolgozása, akkreditáltatása és megszervezése a  Kárpát-medencében, valamint 
szakkiadványok megjelentetése,
h) a népi hagyományaink iránti bel- és külföldi figyelem felébresztése, fenntartása, a magyar és a Kárpát-medencei 
népművészet, népi iparművészet és a  néphagyomány tárgyi és szellemi értékeinek népszerűsítése, országos, 
regionális, nemzetközi rendezvények szervezése,
i) az  élő és újraéleszthető néphagyomány, a  hagyományőrzés, a  népművészet és a  népi iparművészet állami 
támogatásának koordinálása, a  helyi élő néphagyományt érintő tevékenységek feltárásához, gyakorlásához, 
fejlesztéséhez komplex szakmai szolgáltatás biztosítása,
j) a fenti célok érdekében megyei és Kárpát-medencei hálózatok, kirendeltségek működtetése.”

26. §  A Kultv. III/A. Fejezete a következő 87/C. §-sal egészül ki:
„87/C.  § (1) A  87/B.  § e)  pontja szerinti hatósági nyilvántartás (e § alkalmazásában a  továbbiakban: nyilvántartás) 
tartalmazza:
a) a minősítés alapját képező foglalkozási ágat,
b) a minősítés megszerzésének dátumát, valamint
c) a minősítő címről kiállított igazolvány számát és hatályosságának időtartamát.
(2) Ha a  minősítő cím jogosultja természetes személy, a  nyilvántartás az  (1)  bekezdésben foglaltakon túlmenően 
tartalmazza a jogosult természetes személyazonosító adatait.
(3) Ha a minősítő cím jogosultja szervezet, a nyilvántartás az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően tartalmazza:
a) a szervezet nevét, cégnevét, szervezeti formáját,
b) a szervezet nyilvántartási számát, cégjegyzékszámát vagy alapítóokirat-számát,
c) a szervezet székhelyét és bejegyzett telephelyét, valamint
d) a  szervezetnek − a  szervezet minősítő címre való jogosultságát megalapozó − minősítő címmel rendelkező 
természetes személy tulajdonosa, tagja vagy alkalmazottja nevét, a  szervezetben betöltött pozícióját, továbbá 
igazolványának számát és hatályossága időtartamát.
(4) Jogszabály az e törvényben meghatározott célok teljesüléséhez szükséges egyéb − a személyes adatok körébe 
nem tartozó − adat nyilvántartásba vételét is előírhatja.
(5) A nyilvántartás az (1) bekezdésben szereplő adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
(6) A nyilvántartásban szereplő adatok nyilvánosak és a nyilvántartást vezető szerv honlapján hozzáférhetők.”

27. § (1) A Kultv. 88. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszter ágazati irányító feladat- és hatáskörében)
„c) kiadja a  közművelődési szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit, a  minősített szakmai továbbképzés 
követelményeit,”
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 (2) A Kultv. 88. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(A miniszter ágazati irányító feladat- és hatáskörében)
„f ) kormányrendeletben kijelölt szerv útján ellátja a  hagyományőrzéssel és a  néphagyomány gondozásával 
kapcsolatos állami feladatokat,”

28. §  A Kultv. 91. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  államháztartásért felelős miniszter érdekeltségnövelő pályázat útján gondoskodik az  önkormányzat 
közművelődési feladatellátást szolgáló technikai, műszaki eszközök fejlesztéséről, berendezési tárgyak 
gyarapításáról, épületek karbantartásáról és felújításáról.”

29. §  A Kultv. 91/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  tizenötezer fő alatti lakosságszámú településen – a  feladatellátás veszélyeztetése nélkül – a  települési 
önkormányzat a  muzeális intézményekkel, a  nyilvános könyvtári ellátás biztosításával, illetve a  közművelődési 
alapszolgáltatások hozzáférhetőségének biztosításával összefüggő feladatait közös szervezetben (a továbbiakban: 
integrált kulturális intézmény) láthatja el.”

30. §  A Kultv. a következő 91/B. §-sal egészül ki:
„91/B. § A kulturális alapellátás kiterjesztésének az e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben 
meghatározott prioritási rend és szempontrendszer mentén történő megvalósítása tárgyévi támogatási összegét 
a központi költségvetési törvény határozza meg.”

31. §  A Kultv. 94. § (5) és (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A megyei hatókörű városi múzeum állami támogatása terhére évente biztosítani kell intézményenként legalább 
egy fő, szakmai munkakörben foglalkoztatott múzeumi szakember alaptevékenységnek megfelelő szakmai 
továbbképzését.
(5a) A  megyei hatókörű városi könyvtár és a  Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár állami támogatása terhére évente 
biztosítani kell intézményenként legalább egy fő, szakmai munkakörben foglalkoztatott könyvtáros szakember 
alaptevékenységnek megfelelő szakmai továbbképzését.”

32. § (1) A Kultv. 100. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a törvény végrehajtásaként rendeletben szabályozza)
„d) a nemzetiségi bázisintézmény cím adományozásának részletes szabályait,”

 (2) A Kultv. 100. § (1) bekezdése a következő s)–t) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a törvény végrehajtásaként rendeletben szabályozza)
„s) a hagyományőrzéssel és a néphagyomány gondozásával kapcsolatos állami feladatokat ellátó szerv kijelölését, 
feladatai ellátásának részletes szabályait,
t) a  népművészeti és népi iparművészeti alkotások minősítésére, minősítő címek adományozására irányuló eljárás 
rendjét, a  nyilvántartásba vételre, a  nyilvántartáshoz szükséges adatszolgáltatási kötelezettségre, valamint 
az igazolvány kiállítására vonatkozó szabályokat és a minősítés alapjául szolgáló foglalkozási ágakat.”

 (3) A Kultv. 100. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„c) a  közművelődési alapszolgáltatások szakmai, személyi és infrastrukturális követelményeit, továbbá 
a  közművelődési intézmények és közösségi színterek szakmai, működési, személyi és infrastrukturális 
követelményeit,”

 (4) A Kultv. 100. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„e) a kulturális alapellátás kiterjesztésének prioritási rendjét és szempontrendszerét,”

 (5) A Kultv. 100. § (3) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„m) a  különböző típusú könyvtárak működését, a  városi könyvtárak és a  települési nyilvános könyvtárak szakmai 
követelményeit, továbbá a  megyei hatókörű városi könyvtárak települési könyvtárak fejlesztésével kapcsolatos 
koordinációs feladatainak ellátását és a települési könyvtárak és fenntartóik ezzel kapcsolatos kötelezettségeit,”
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33. §  A Kultv. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

34. §  A Kultv.
 1. 37/A. § (4) bekezdésében a „kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása” szövegrész helyébe a „kulturális 

javakhoz való hozzáférés biztosítása és a kulturális alapellátás kiterjesztése” szöveg,
 2.  42.  § (4)  bekezdés b)  pontjában a „múzeumi küldetésnyilatkozattal és múzeumi digitalizálási stratégiával” 

szövegrész helyébe a  „múzeumi küldetésnyilatkozattal, stratégiai tervvel, állományvédelmi tervvel, 
gyűjteménygyarapítási és revíziós tervvel, továbbá múzeumi digitalizálási stratégiával” szöveg,

 3.  46.  § (4)  bekezdésében a  „45/A.  § (2)  bekezdés bf ), bg), bh)  pontjaiban” szövegrész helyébe a  „45/A.  § 
(2) bekezdés g) és i) pontjában” szöveg,

 4.  46. § (5) bekezdésében a „gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „nonprofit gazdasági társaság” szöveg,
 5.  51/A. § (2) bekezdésében a „városi múzeumok állami feladatainak” szövegrész helyébe a „városi múzeumok 

45/A. § (2) bekezdése szerinti állami feladatainak” szöveg,
 6.  54.  § (3)  bekezdésében, 64.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, 64.  § (5)–(7)  bekezdésében, 66.  §-ban, 68.  § 

(2) bekezdésében, 69. § d) pontjában, 95/B. § (10) bekezdésében, valamint 100. § (3) bekezdés b) pontjában 
a „megyei könyvtár” szövegrész helyébe a „megyei hatókörű városi könyvtár” szöveg,

 7.  III. Rész VI. Fejezet címében a „Közkönyvtári ellátás: a  települési és a  megyei könyvtári ellátás” szövegrész 
helyébe a „Közkönyvtári ellátás” szöveg,

 8.  64.  § (3)  bekezdésében a „megyei könyvtárral” szövegrész helyébe a „megyei hatókörű városi könyvtárral” 
szöveg,

 9.  68. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „megyei hatókörű városi könyvtár” szöveg,
10.  70. § (2) bekezdés b) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „megyei hatókörű városi könyvtári” szöveg,
11.  70. § (2) bekezdés d) pontjában a „megyei könyvtári” szövegrész helyébe a „megyei hatókörű városi könyvtári” 

szöveg,
12.  70. § (3) bekezdésében, valamint 91/A. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „megyei hatókörű 

városi” szöveg,
13.  80.  §-ában az  „önkormányzat a  rendeletében” szövegrész helyébe az  „önkormányzat a  közművelődési 

rendeletében” szöveg,
14.  82.  §-ában a  „Közművelődési Tanács (a továbbiakban: Tanács)” szövegrész helyébe a  „Közművelődési 

Kerekasztal” szöveg,
15.  82.  §-ában, 83.  § (2)–(6) és (8)–(11)  bekezdésében a  „Tanács” szövegrész helyébe a  „Közművelődési 

Kerekasztal” szöveg,
16.  83. § (1) bekezdésében a „Tanácsot” szövegrész helyébe a „Közművelődési Kerekasztalt” szöveg,
17.  83. § (6) bekezdésében az „egyesület” szövegrész helyébe a „civil szervezet” szöveg,
18.  83. § (7) bekezdésében a „Tanácshoz” szövegrész helyébe a „Közművelődési Kerekasztalhoz” szöveg,
19.  83. § (8) bekezdésében az „illetőleg” szövegrész helyébe az „és” szöveg,
20.  85. § (2) bekezdésében a „szervvel” szövegrész helyébe a „szervezettel” szöveg,
21.  91/A. § (2) bekezdésében a „megyei hatókörű városi múzeumok és a megyei könyvtárak” szövegrész helyébe 

a „megyei hatókörű városi múzeum és a megyei hatókörű városi könyvtár” szöveg,
22.  100. § (3) bekezdés t) pontjában az „összevont önkormányzati intézmények” szövegrész helyébe az „integrált 

kulturális intézmény” szöveg
lép.

35. § (1) Hatályát veszti a Kultv.
a) 39. § (4) bekezdése,
b) 59. § (5) bekezdése,
c) 68. § (3) bekezdés f ) pontja,
d) 74–75. §-a,
e) 81. §-a,
f ) 98. § (4) bekezdése,
g) 100. § (3) bekezdés q) pontja,
h) 100. § (6) bekezdés b) pontja.

 (2) Hatályát veszti a Kultv. 100. § (3) bekezdés k) pontja.
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4. Záró rendelkezések

36. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével − a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
 (2) A 26. §, a 32. § (2) bekezdése, valamint a 35. § (2) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.

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

1. melléklet a 2017. évi LXVII. törvényhez

 1.  A Kultv. 1. számú melléklete a következő cs) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„cs) Stratégiai terv: A  múzeumok stratégiai feladatait megalapozó írott dokumentum, amely az  e  törvényben 
meghatározott feladatok teljesítése érdekében – a  múzeumi küldetésnyilatkozatban foglaltakhoz illeszkedve – 
elemzi a  múzeum társadalmi és gazdasági környezetét, valamint három-éves időtávban meghatározza 
a  gyűjteménygyarapítás és a  kulturális javakhoz való hozzáférés terén elérni kívánt stratégiai célokat, rögzíti 
a stratégiai célokhoz kapcsolódó intézkedéseket és számszerűsítve is meghatározza az elérni kívánt célok tervezett 
célértékeit, valamint a megvalósítás személyi, tárgyi és költségvetési feltételrendszerét.”

 2.  A Kultv. 1. számú melléklete a következő gy) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„gy) Állományvédelmi terv: A  múzeumok állományvédelmi tevékenységét megalapozó írott dokumentum, amely  
– az e törvényben meghatározott feladatok teljesítése és a kulturális javak állapotromlásának megelőzése érdekében – 
elemzi az intézmény kiállításainak és raktárainak állományvédelmi helyzetét, valamint erre építve rögzíti a megfelelő 
műtárgykörnyezet biztosítására, a  múzeumban őrzött kulturális javak jó állapotának fenntartására, továbbá 
a természetes állapotromlás megelőzésére és csökkentésére irányuló feladatokat és célokat.”

 3.  A Kultv. 1. számú melléklete p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„p) Gyűjteménygyarapítási és revíziós terv: A  múzeumok gyűjteménygyarapítási tevékenységét megalapozó írott 
dokumentum, amely az e törvényben meghatározott feladatok teljesítése érdekében – a gyűjtőkörökhöz illeszkedve – 
bemutatja a  múzeumi gyűjteményben őrzött kulturális javak jellegét, nyilvántartását és a  hasznosítás céljait, 
valamint rögzíti a kulturális javak tervezett gyarapításának céljait és prioritásait, hosszú távú tárolásának feltételeit, 
a  selejtezéssel és revízióval kapcsolatos feladatokat, továbbá a  gyűjteménygyarapításra vonatkozó jogi és etikai 
elvárásokat.”

 4.  A Kultv. 1. számú melléklete s) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„s) Népművészet: valamely népművészeti ág (népköltészet, népzene, néptánc, díszítőművészet, népviselet, 
tárgyalkotó hagyományok) körébe tartozó olyan tudás, alkotás vagy kifejezési mód, amelyet a  nép elsősorban 
a maga szükségletére hoz létre saját több nemzedéken átívelő hagyományai alapján.”

 5.  A Kultv. 1. számú melléklete u) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„u) Népi iparművészet: a  népművészeti tárgyi örökség tudatos, esetenként szervezett és irányított keretekben 
megvalósult továbbélése, a  kreatív iparban is megjelenő, a  népi hagyományokon alapuló stílusjegyeket hordozó 
művészeti alkotások.”

 6.  A Kultv. 1. számú melléklete w) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„w) Néphagyomány: népi kultúránk és hagyományaink, szellemi és tárgyi örökségünk ma is élő, újraélhető, szervesen 
fejlődő elemeinek az összessége, ideértve a népi kultúra újjászületését támogató tevékenységeket is.”
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2017. évi LXVIII. törvény
az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 
2008. évi XCIX. törvény módosításáról*

1. §  Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 
(a továbbiakban: Emtv.) a következő 9. §-sal egészül ki:
„9.  § A nyilvántartásba vétel és a  minősítés alapjául szolgáló adatokban bekövetkezett változást 
az  előadó-művészeti szervezet fenntartója, ennek hiányában az  előadó-művészeti szervezet képviselője köteles 
bejelenteni a kijelölt szervnek a változástól vagy az arról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül.”

2. § (1) Az Emtv. 11. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Azt az előadó-művészeti szervezetet lehet nemzeti előadó-művészeti szervezetnek minősíteni, amelynek)
„c) vezetőjét – állami vagy önkormányzati fenntartású szervezet esetén – az  e  törvényben és a  Kormány 
rendeletében foglalt rendelkezéseknek megfelelően bízták meg, és”

 (2) Az Emtv. 11. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Azt az előadó-művészeti szervezetet lehet kiemelt előadó-művészeti szervezetnek minősíteni, amelynek)
„c) vezetőjét – állami vagy önkormányzati fenntartású szervezet esetén – az  e  törvényben és a  Kormány 
rendeletében foglalt rendelkezéseknek megfelelően bízták meg, és”

 (3) Az Emtv. 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Nem minősíthető nemzeti előadó-művészeti szervezetté vagy kiemelt előadó-művészeti szervezetté 
az előadó-művészeti szervezet, illetve a már nemzeti előadó-művészeti szervezetté vagy kiemelt előadó-művészeti 
szervezetté minősített előadó-művészeti szervezet ilyen minősítését meg kell szüntetni, ha a  minősítés alapjául 
szolgáló feltételek közül
a) a (2) bekezdés d) pontja vagy a (3) bekezdés d) pontja szerinti feltétel tartósan,
b) a  (2)  bekezdés a)–b)  pontja vagy a  (3)  bekezdés a)–b)  pontja szerinti feltételek valamelyike 12 hónapot alapul 
véve,
c) a  (2) bekezdés c) pontja vagy a  (3) bekezdés c) pontja szerinti feltétel 12 hónapot, különösen indokolt esetben 
24 hónapot alapul véve
nem áll fenn.”

 (4) Az Emtv. 11. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az  (5)  bekezdés c)  pontja szerinti, 24 hónap alapulvételére irányuló rendelkezés alkalmazására a  fenntartó 
a miniszter részére benyújtott, indokolással ellátott kérelme alapján kerülhet sor.”

3. §  Az Emtv. 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„39.  § (1) Költségvetési szervként működő vagy az  Mt. hatálya alá tartozó, állami vagy önkormányzati 
fenntartású, nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezetnél a  munkáltató vezetőjével (a  továbbiakban: 
vezető) –  az  e  törvényben foglalt eltérésekkel – az  Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései 
alkalmazásával munkaviszonyt kell létesíteni.
(2) A vezető feladatainak ellátására a munkáltatói jogkör gyakorlója pályázatot ír ki.
(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázatok véleményezésére szakmai bizottságot kér fel.
(4) A pályázat kiírásának, benyújtásának és értékelésének rendjét, a szakmai bizottság összetételét és eljárásrendjét 
a Kormány rendeletben határozza meg.”

4. §  Az Emtv. 40. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„40.  § A vezető munkaköre betöltésének feltételeit és a  feltételek alól adható felmentés szabályait a  Kormány 
rendeletben határozza meg.”

5. § (1) Az Emtv. 47. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)
„f ) határozza meg az előadó-művészeti bizottságok által elkészítendő felosztási szabályzat és javaslat elkészítésére 
és tartalmára vonatkozó szabályokat,”

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. május 30-i ülésnapján fogadta el.
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 (2) Az Emtv. 47. § (1) bekezdése a következő r)–s) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)
„r) határozza meg a  költségvetési szervként működő vagy az  Mt. hatálya alá tartozó, állami vagy önkormányzati 
fenntartású, nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezet vezetőjének megválasztására irányuló pályázat 
tartalmára és a pályázati eljárásra vonatkozó szabályokat, a pályázatok véleményezésére felkért szakmai bizottság 
összetételét és eljárásának rendjét, valamint a pályázatok elbírálásának rendjét,
s) határozza meg a  költségvetési szervként működő vagy az  Mt. hatálya alá tartozó, állami vagy önkormányzati 
fenntartású, nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezet vezetője tekintetében a  munkakör betöltésének 
feltételeit és a feltételek alól adható felmentés szabályait.”

6. §  Az Emtv.
a) 6. § (1) bekezdés f ) pontjában az „az e törvényben vagy e törvény” szövegrész helyébe az „a törvényben vagy 

törvény”,
b) 23. § (1) bekezdésében a „15. § (2) bekezdése szerinti jogosult” szövegrész helyébe a „15. § (2) bekezdés a) és 

b) pontja szerinti jogosult”,
c) 39/A. §-ában a „költségvetési szervként működő előadó-művészeti” szövegrész helyébe a „39. § (1) bekezdése 

szerinti előadó-művészeti”,
d) 41. § (5) bekezdésében az ”Az állami vagy önkormányzati fenntartású előadó-művészeti” szövegrész helyébe 

az „A 39. § (1) bekezdése szerinti előadó-művészeti”,
e) 44. § 57. pontjában az „a capella” szövegrész helyébe az „a cappella”,
f ) 47.  § (1)  bekezdés l)  pontjában a „szervezet számára fenntartói megállapodásban biztosított támogatás” 

szövegrész helyébe a „szervezettel kötendő fenntartói megállapodás”
szöveg lép.

7. §  Hatályát veszti az Emtv.
a) 23. § (2) bekezdése, valamint
b) 42. és 43. §-a.

8. §  Ez a törvény 2017. július 1-jén lép hatályba.

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

A Kormány 129/2017. (VI. 8.) Korm. rendelete
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 módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12.  § (5)  bekezdés a), b), e) és g)  pontjában, a  településkép védelméről szóló  
2016. évi LXXIV. törvény 12.  § (1)  bekezdés c)  pontjában, a  kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény  
93.  § (1)  bekezdés h)  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 (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Az R. 1/a. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 129/2017. (VI. 8.) Korm. rendelethez

Az R. 1. melléklet 1. pontja a következő 1.280–1.283. alponttal egészül ki:
(Egyes országos közúti közlekedési projektek és a  hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházások listája)
„1.280. Tokaj–Mád–Sárospatak kerékpáros útvonal fejlesztése.
1.281. Vámosszabadi–Győr kerékpáros útvonal fejlesztése.
1.282. Tiszafüred–Hortobágy kerékpáros útvonal fejlesztése.
1.283. Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása.”

2. melléklet a 129/2017. (VI. 8.) Korm. rendelethez

Az R. 1/a. melléklet 1. pontja a következő 1.137–1.139. alponttal egészül ki:
(Közúti közlekedési projektek)
„1.137. Tokaj–Mád–Sárospatak kerékpáros útvonal fejlesztése.
1.138. Vámosszabadi–Győr kerékpáros útvonal fejlesztése.
1.139. Tiszafüred–Hortobágy kerékpáros útvonal fejlesztése.”
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A Kormány 130/2017. (VI. 8.) Korm. rendelete
a Népliget rekreációs és sportolásra hasznosított területeinek rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 
hatóságok kijelöléséről

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f ) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és c) pontjában,
az 5. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b), h) és k) pontjában,
a 6. § 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 6. § b) 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 Budapest X. kerület belterületén 
elhelyezkedő, az  ingatlan-nyilvántartás szerint a  38440/23, 38440/25, 38440/27, 38440/38, 38440/39, 38440/40, 
38440/46, 38440/47, 38440/48, 38440/49, 38440/51, 38440/52, 38440/53, 38440/54, 38440/57, 38440/58, 38440/59, 
38440/60, 38440/63, 38440/64, 38440/65, 38442/3, 38442/7, 38442/9 38442/10, 38442/11, 38442/12, 38442/13, 
38442/14 és 38442/15 helyrajzi számokon nyilvántartott földrészleteken megvalósuló, a  Népliget rekreációs és 
sportolásra hasznosított területeinek rekonstrukciójára irányuló beruházással (a  továbbiakban együtt: Beruházás) 
összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek
a) a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
b) a Beruházáshoz kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési, valamint azokkal közvetlenül 

összefüggő munkákra vonatkoznak.

2. § (1) A Kormány az  1.  melléklet 2. és 3.  pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben első fokon eljáró hatóságként 
Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalát, másodfokon eljáró hatóságként Budapest Főváros 
Kormányhivatalát jelöli ki.

 (2) A Kormány az 1. melléklet 13. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a közlekedésért 
felelős minisztert jelöli ki.

 (3) Azokban az  esetekben, amikor az  1.  mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az  adott 
ügyben örökségvédelmi szakkérdésben szakhatóság közreműködését rendeli el, a  Kormány első fokú eljárásban 
eljáró szakhatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalát, másodfokú eljárásban eljáró 
szakhatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

 (4) A Kormány az  1.  melléklet 7.  pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben első fokon eljáró hatóságként 
a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságát jelöli ki.

 (5) 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 Főigazgatóságát jelöli ki.

3. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

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 44. § (8) bekezdése 
szerint használja fel.

 (2) Az 1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.
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5. §  A Beruházással összefüggésben az előzetes régészeti dokumentáció elkészítésére és a szükséges megelőző feltárás, 
próbafeltárás, mentő feltárás és régészeti feltárás elvégzésére a Budapesti Történeti Múzeum jogosult.

6. §  A Beruházással összefüggésben
a) a központi építészeti-műszaki tervtanács véleményét be kell szerezni,
b) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

7. § (1) Az 1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg, valamint a  környezetvédelmi és természetvédelmi 
szakhatóság eljárása kivételével – nyolc nap.

 (2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – az előzetes vizsgálati 
eljárás és a környezeti hatásvizsgálati eljárás kivételével, vagy ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.

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

9. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 130/2017. (VI. 8.) Korm. rendelethez

A Beruházás megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

 1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 3. a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos eljárások,
 4. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések 

engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
 5. mérésügyi és a  műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó 

építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,
 6. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
 7. tűzvédelmi hatósági eljárások,
 8. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
 9. hírközlési hatósági eljárások,
10. környezetvédelmi hatósági eljárások,
11. természetvédelmi hatósági eljárások,
12. útügyi hatósági eljárások,
13. vasúti és szalagpálya hatósági eljárások,
14. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
15. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
16. földmérési hatósági eljárások,
17. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
18. bányahatósági engedélyezési eljárások,
19. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
20. közegészségügyi hatósági eljárások,
21. régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások,
22. területrendezési hatósági eljárások,
23. azok az  1–22.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a  Beruházás 

megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
24. az 1–23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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A Kormány 131/2017. (VI. 8.) Korm. rendelete
a Szegedi Olimpiai Központ fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12.  § (5)  bekezdés a), b), d) és e)  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 5.  § a)  pontja tekintetében a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az 5. § b) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 
16. pont 16.2. alpont és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. § c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 6.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 5. és 
6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b), h) és k) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 8. § 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 azokat az 1. mellékletben felsorolt 
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az  ingatlan-nyilvántartás szerint a  Szeged 02065/12 és 02065/13, illetve 
a  Domaszék 064/63, 064/65 és 068/2 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleteken, illetve ezen földrészletekből 
telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken és a  Szeged 02065/12/A helyrajzi 
számon nyilvántartott felépítményen (a továbbiakban együtt: ingatlanok) a  2019. évi Gyorsasági Kajak-Kenu 
Világbajnokság lebonyolításához kapcsolódó létesítmény-fejlesztések megvalósítását szolgáló felújítási és építési 
beruházásokkal (a továbbiakban együtt: Beruházás) függenek össze.

 (2) Az 1.  § (1)  bekezdése alkalmazásában a  Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a  közigazgatási 
hatósági ügyeket, amelyek
a) az  útépítési és közműcsatlakozási munkák érdekében az  (1)  bekezdés szerinti ingatlanokkal szomszédos 

ingatlanokat érintik,
b) a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. § (1) A  Kormány az  1.  melléklet 6.  pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben első fokon eljáró hatóságként 
a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.

 (2) A  Kormány az  1.  § szerinti közigazgatási hatósági ügyben tűzvédelmi szakkérdésben elsőfokú eljárásban eljáró 
szakhatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.

3. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Csongrád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

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 44. § (8) bekezdése 
szerint használja fel.

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

5. §  A Beruházással összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,
b) a központi építészeti-műszaki tervtanács véleményét be kell szerezni,
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
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6. §  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 telkeken 
a  Beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, 
az OTÉK alapján létesítésre kerülő gépjármű-várakozóhelyek 100%-ban a felszínen elhelyezhetők.

7. § (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 a Beruházáshoz köthetően már rendelkezésre áll.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti dokumentumok egyike sem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti 
dokumentációt kell készíteni.

8. § (1) A  Beruházás járulékos közbeszerzési szolgáltatója, beruházáslebonyolítója és az  építési műszaki ellenőri 
szolgáltatások végzője kizárólagos joggal a  BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és 
Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti beruházáslebonyolítói feladatkörbe az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdés c), d), f )–h), j) és k) pontjában, az építőipari kivitelezési tevékenységről 
szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésében, továbbá az építési beruházások, valamint az építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5.  §-ában foglalt feladatokon túlmenően – az  építésügyi szakmagyakorlásra 
vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok betartásával – minden olyan feladat, illetve tevékenység ellátása 
beletartozik, ami az  építési tevékenység szakszerű megvalósításának előkészítésével, ellenőrzésével vagy 
irányításával kapcsolatos.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 131/2017. (VI. 8.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított 
közigazgatási hatósági eljárások

 1.  általános 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,
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17.  élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
18.  közegészségügyi hatósági eljárások,
19.  rendészeti hatósági eljárások,
20.  erdővédelmi hatósági eljárások,
21.  régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások,
22.  vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
23.  földvédelmi hatósági eljárások,
24.  azok az  1–23.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az  1.  § (1)  bekezdése 

szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához közvetlenül 
szükségesek,

25.  az 1–24. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 132/2017. (VI. 8.) Korm. rendelete
a Szolnok belterületén szulfát üzem létrehozására irányuló beruházással 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) és e) pontjában,
a 4.  § 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, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt 
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Szolnok közigazgatási területén elhelyezkedő, az  ingatlan-nyilvántartás 
szerinti 19055/39, 19055/40, 19066/1 és 19067 helyrajzi számokon nyilvántartott földrészleteken, illetve az  ezen 
földrészletekből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra 
kerülő szulfát üzem, illetve az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló 
beruházással függenek össze.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek az  (1)  bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének 
beindításához szükségesek.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

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.

4. §  Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben a központi építészeti-műszaki tervtanács véleményét be 
kell szerezni.

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

6. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
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7. §  Hatályát veszti a  K&P Chem Kft. Algyő külterületén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 152/2016. (VI. 13.)  
Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 132/2017. (VI. 8.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

  1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
  2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
  3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
  4. természetvédelmi hatósági eljárások,
  5. útügyi hatósági eljárások,
  6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
  7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
  8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
  9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
11. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
12. területrendezési hatósági eljárások,
13. földmérési hatósági eljárások,
14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
15. hírközlési hatósági eljárások,
16. bányahatósági engedélyezési eljárások,
17. tűzvédelmi hatósági eljárások,
18. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
19. közegészségügyi hatósági eljárások,
20. erdővédelmi hatósági eljárások,
21. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi 

engedélyezési eljárások,
22. légügyi hatósági eljárások,
23. közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos eljárások,
24. azok az 1–23. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti 

beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
25. az 1–24. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1323/2017. (VI. 8.) Korm. határozata
a 2019. évi Maccabi Európa Játékok megrendezéséhez szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. annak érdekében, hogy a  2019.  évi Maccabi Európa Játékok (a  továbbiakban: Játékok) Budapesten történő 

megrendezése a Maccabi Vívó és Atlétikai Club (a továbbiakban: Maccabi VAC), a Magyarországi Zsidó Hitközségek 
Szövetsége, illetve a  Magyar Testgyakorlók Köre Budapest (a  továbbiakban: MTK) által közösen elnyert pályázat 
alapján a Játékok megfelelő infrastrukturális feltételek mellett kerülhessenek lebonyolításra, egyetért azzal, hogy
a) a Játékok az  1087 Budapest, Kerepesi út 17. szám alatt található, Budapest VIII. kerület 38821/1, valamint 

38831 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokon, továbbá az 1087 Budapest, Kerepesi út 15. és 17. szám 
alatt található, Budapest VIII. kerület 38830/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon (a  továbbiakban 
együtt: Kerepesi úti Sportpark), a  Józsefvárosi Pályaudvar területén a  Budapest 38818/42 és a  Budapest 
38818/43 helyrajzi számú ingatlanokból a 4. pont alapján kialakítandó ingatlanon, illetve a 38821/4 helyrajzi 
számú ingatlanon (a továbbiakban együtt: Ingatlanok) kerüljenek megrendezésre,

b) a Játékok megrendezéséhez az Ingatlanokon létesítményfejlesztési beruházások szükségesek a Kormány elé 
terjesztett és általa megismert tartalommal (a továbbiakban: Beruházás),

c) a Beruházás építtetője a  Nemzeti Sportközpontok (a  továbbiakban: NSK) legyen, amellyel összefüggésben 
–  kizárólag a  Beruházás megvalósításának tekintetében – a  Kormány irányítása alá tartozó fejezetek 
költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat (a  továbbiakban: 
Korm. hat.) mentesíti az NSK-t a Korm. hat. 1. pontjában foglalt tilalom alól;

 2. az 1.  pont a)  alpontjában foglaltak megvalósítása érdekében felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert arra, hogy 
a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: MNV Zrt.) útján 
gondoskodjon a Kerepesi úti Sportpark ingatlanjainak NSK részére történő vagyonkezelésbe adásáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3. az 1.  pont a)  alpontjában foglaltak megvalósítása érdekében felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert arra, 
hogy az  MNV Zrt. útján tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  Budapest 38818/42 helyrajzi számú ingatlan 
vagyonrendezés keretében történő állami tulajdonba kerülése érdekében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 4. az 1.  pont a)  alpontjában foglaltak megvalósítása érdekében felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert arra, hogy 
az MNV Zrt. útján tegye meg a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy a Budapest 38818/42 és 38818/43 helyrajzi 
számú ingatlanok telekalakítás keretében úgy kerüljenek szabályozásra, hogy a Beruházáshoz – a nemzeti fejlesztési 
miniszter kijelölése alapján – szükséges fejlesztési terület egy elkülöníthető helyrajzi számon legyen nyilvántartásba 
véve;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az érintett ingatlanok egységes állami tulajdonba kerülését követően azonnal

 5. az 1.  pont a) és c)  alpontjában foglaltak megvalósítása érdekében felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy 
az  MNV Zrt. útján gondoskodjon a  4.  pontban foglaltak szerint létrejött elkülöníthető, egységes helyrajzi számon 
fekvő ingatlan NSK részére történő vagyonkezelésbe adásáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a 4. pont megvalósulását követően azonnal

 6. egyetért azzal, hogy az  MTK a  Kerepesi úti Sportpark fejlesztésére az  általa 2017. február 7-én kiírt közösségi 
értékhatárt elérő értékű, nyílt tervpályázati eljárás nyertesével a  Beruházás kivitelezőjének kiválasztását célzó 
közbeszerzési eljárás dokumentációjához szükséges kiviteli tervek elkészítésére kössön szerződést, ennek 
érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy
a) a tervpályázat lefolytatása érdekében gondoskodjanak további 300 000 000 forint,
b) a kiviteli tervek elkészítése érdekében gondoskodjanak további bruttó 1 333 500 000 forint,
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c) a nemzeti fejlesztési minisztériumot terhelő tranzakciós illetékre és kincstári díjakra 5 717 250 forint
biztosításáról a  Magyarország 2017.  évi központi költségvetéséről szóló 2016.  évi XC.  törvény (a  továbbiakban: 
Kvtv.) 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
48.  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 2. Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek 
támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: az a) és b)  alpontok összevont összege tekintetében 289 700 000 forint erejéig 
azonnal, 1  343  800 000 forint erejéig a  2017.  évben a  felmerülés ütemében 
a c) alpont tekintetében 1 013 950 forint erejéig azonnal, 4 703 300 forint erejéig a 2017. évben 
a felmerülés ütemében

 7. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy kössön egységes támogatási szerződést az  MTK-val a  6.  pont 
a) és b)  alpontjában nyújtott források terhére az  ott meghatározott célok megvalósulása érdekében, és 
az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 36.  § (2)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva engedélyezi a  nemzeti fejlesztési miniszter számára, hogy a  2017.  év tekintetében legfeljebb 
1 633 500 000 forint kötelezettséget vállaljon;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 8. egyetért azzal, hogy a  Beruházás kivitelezésének teljes költségigénye legfeljebb bruttó 30 090 618 000 forint, 
mellyel összefüggésben
a) az Áht. 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
alcímét 65. Maccabi Játékok sportinfrastruktúra fejlesztése jogcímmel egészíti ki,

b) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter közreműködésével gondoskodjon
ba) a 2017. évben a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 

előirányzatok cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 65. Maccabi Játékok 
sportinfrastruktúra fejlesztése jogcímcsoporton legfeljebb 1 925 250 150 forint forrás rendelkezésre 
állásáról,

bb) a 2018. évben szükséges legfeljebb 12 844 887 961 forint forrás rendelkezésre állásáról a 2018. évi 
központi költségvetésben,

bc) a 2019. évben szükséges legfeljebb 15 320 479 889 forint forrás rendelkezésre állásáról a 2019. évi 
központi költségvetésben;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a 2017–2018. években szükséges források biztosítása tekintetében a felmerülés ütemében 
a 2019. évben a 2019. évi központi költségvetés tervezése során

 9. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Beruházás megvalósítása érdekében kössön háromoldalú támogatási 
szerződést az NSK-val és az MTK-val a 8. pontban nyújtott forrás terhére, és az Áht. 36. § (2) bekezdésében, illetve 
az Áht. 36. § (4c) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a nemzeti fejlesztési miniszter 
számára, hogy a  2017.  év tekintetében legfeljebb 1 925 250 150 forint kötelezettséget, a  2018–2019.  évek 
tekintetében pedig legfeljebb 28 165 367 850 forint összegben éven túli kötelezettséget vállaljon;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 10. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítsen előterjesztést a  Kormány részére – a  Kerepesi úti 
Sportpark kivételével – az  Ingatlanokon a  Beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a 4. pont szerinti ingatlan kialakítását követően azonnal

 11. egyetért azzal, hogy a  Beruházás megvalósítását követően az  Ingatlanok vagyonkezelője az  MTK legyen, ennek 
érdekében felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsen előterjesztést a  sportról szóló 2004.  évi 
I. törvény módosításáról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a Beruházás műszaki átadás-átvételét követően azonnal
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 12. egyetért azzal, hogy a  Játékok előkészítő rendezvényeként nemzetközi kiállítás és kulturális programsorozat 
kerüljön megszervezésre a  Maccabi VAC által, mellyel összefüggésben felhívja a  nemzetgazdasági minisztert 
és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  2017.  évben legfeljebb 35 000 000 forint, a  2018.  évben legfeljebb 
20 000 000 forint, a 2019. évben legfeljebb 20 000 000 forint forrás rendelkezésre állásáról gondoskodjanak a Kvtv. 
1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1324/2017. (VI. 8.) Korm. határozata
a 2019. évi Gyorsasági Kajak-Kenu Világbajnokság lebonyolításához kapcsolódó sportlétesítmény-
fejlesztésekhez szükséges intézkedésekről és a Nemzeti Sportközpontok célzott támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért

a) a 2019. évi Gyorsasági Kajak-Kenu Világbajnokság lebonyolításához kapcsolódó létesítmény-fejlesztések 
(a továbbiakban: Beruházás) szükségességével,

b) azzal, hogy a  Beruházás építtetője a  Nemzeti Sportközpontok (a  továbbiakban: NSK) legyen, mellyel 
összefüggésben – kizárólag a  Beruházás megvalósításának tekintetében – mentesíti az  NSK-t a  Kormány 
irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) 
Korm. határozat 1. pontjában foglalt tilalom alól;

 2. az 1. pontban meghatározott célok elérése érdekében
a) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi 

XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20.  Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 45. Szeged–Maty-ér Olimpiai 
Központ fejlesztése jogcímcsoporton rendelkezésre álló 800,0 millió forint rendelkezésre bocsátása érdekében 
– a c) alpontban foglaltak figyelembevételével – kössön támogatási szerződést az NSK-val elszámolási, a fel nem 
használt támogatási összeg tekintetében visszafizetési kötelezettség rögzítésével,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

b) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, valamint a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjanak 
a  Beruházás megvalósításához a  2018. évben szükséges 835,88 millió forint forrás rendelkezésre 
állásáról a  XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
39.  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 45. Szeged–Maty-ér Olimpiai Központ fejlesztése 
jogcímcsoporton,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a 2018. évi központi költségvetés tervezése során

c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4c)  bekezdés b)  pontjában biztosított jogkörében 
eljárva felhatalmazást ad a nemzeti fejlesztési miniszter számára az a) alpont szerint megkötendő támogatási 
szerződés vonatkozásában éven túli kötelezettségvállalásra a  b)  alpont szerint biztosítandó 2018. évi 
részösszeg tekintetében és annak erejéig;

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  2017. évben gondoskodjon 216,0 millió forint biztosításáról 
a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 16. Nemzeti Sportközpontok cím javára általános 
forgalmi adó megfizetésére vonatkozó kötelezettségének teljesítése céljából.
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Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1325/2017. (VI. 8.) Korm. határozata
az egyes adóügyi ügyfélszolgálati tevékenységeknek a kormányablakokban történő ellátásához szükséges 
intézkedésekről

 1.  A  Kormány a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezeti átalakításához és az  adóigazgatási rendszer megújításához 
kapcsolódó egyes intézkedésekről szóló 1902/2015. (XII. 8.) Korm. határozat 2. pontjának végrehajtása alapján
a) elrendeli, hogy az  1–3.  melléklet szerinti helyszíneken a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatai 

(a  továbbiakban: NAV ügyfélszolgálatai) kerüljenek a  kormányablakokba átköltöztetésre, illetve azok 
technikai keretei között kialakításra;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: az 1. melléklet szerinti helyszínek esetében 2017. július 1.,
 a 2. melléklet szerinti helyszínek esetében 2017. július 1. – 2017. december 31.,
 a 3. melléklet szerinti helyszínek esetében 2018. január 1.

b) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  2017. évben egyszeri jelleggel gondoskodjon Magyarország 
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
fejezet 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal   igazgatása cím javára legfeljebb bruttó 141  000 ezer forint   
többletforrás biztosításáról a  NAV ügyfélszolgálatainak a  kormányablakokba történő átköltöztetése, illetve 
a kormányablakokban történő kialakítása érdekében;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

c) elrendeli, hogy az 1–3. melléklet szerinti helyszíneken a NAV ügyfélszolgálatainak elhelyezése és a működés 
feltételeinek biztosítása folyamatos legyen;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a NAV ügyfélszolgálatai működésének megkezdésétől folyamatosan

d) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  nemzetgazdasági miniszter bevonásával készítsen 
előterjesztést a  2017. II. félévre és a  2018. évtől beépülő jelleggel szükséges további üzemeltetési 
költségvetési források biztosításáról.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. szeptember 30.

 2. A Kormány egyetért azzal, hogy az egyes adóügyi ügyfélszolgálati tevékenységeknek a kormányablakokban történő 
ellátásához szükséges beruházások során a  Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek 
eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



8424 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 85. szám 

1. melléklet az 1325/2017. (VI. 8.) Korm. határozathoz

Az integráció 1. ütemével érintett helyszínek

1. BARANYA Komló Városház tér 3.

2. BARANYA Mohács Széchenyi tér 3.

3. BARANYA Siklós Kossuth tér 15.

4. BARANYA Szigetvár Zrínyi tér 1.

5. GYŐR-MOSON-SOPRON Csorna Szent István tér 22.

6. HAJDÚ-BIHAR Hajdúszoboszló Hősök tere 1. 

7. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Nyírbátor Szabadság tér 8–9.

8. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Tiszavasvári Városháza tér 4.

9. TOLNA Paks Dózsa György út 62.

10. VESZPRÉM Várpalota Gárdonyi Géza utca 39.

11. ZALA Lenti Zrínyi utca 4.

12. ZALA Zalaszentgrót Csány László utca 2.

2. melléklet az 1325/2017. (VI. 8.) Korm. határozathoz

Az integráció 2. ütemével érintett helyszínek

1. BÁCS-KISKUN Kiskőrös Petőfi Sándor tér 1.

2. BÁCS-KISKUN Kiskunhalas Szilády Áron utca 19–21.

3. BÉKÉS Mezőkovácsháza Árpád út 169.

4. BÉKÉS Orosháza Szabadság tér 3.

5. BÉKÉS Sarkad Szent István tér 7.

6. BÉKÉS Szarvas Szabadság út 25–27.

7. BÉKÉS Szeghalom Nagy Miklós utca 4.

8. CSONGRÁD Hódmezővásárhely Ady Endre utca 14.

9. HAJDÚ-BIHAR Berettyóújfalu Kossuth utca 6.

10. HAJDÚ-BIHAR Hajdúböszörmény Bocskai István tér 1.

11. HAJDÚ-BIHAR Hajdúnánás Bocskai utca 12–14.

12. HAJDÚ-BIHAR Püspökladány Kossuth utca 6.

13. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK Karcag Kossuth tér 1.

14. TOLNA Tamási Szabadság utca 54.

15. ZALA Keszthely Kossuth utca 42.
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3. melléklet az 1325/2017. (VI. 8.) Korm. határozathoz

Az integráció 3. ütemével érintett helyszínek

1. BUDAPEST IV. kerület István út 15.

2. BUDAPEST VIII. kerület Baross utca 59.

3. BUDAPEST X. kerület Havas Ignác utca 1–3.

4. BUDAPEST XI. kerület Bocskai út 39–41.

5. BUDAPEST XII. kerület Kiss János altábornagy utca 33–35.

6. BUDAPEST XIX. kerület Városház tér 18–20.

7. BUDAPEST XX. kerület Vörösmarty utca 3.

8. BARANYA Szentlőrinc Kossuth Lajos utca 16.

9. BARANYA Pécsvárad Szentháromság tér 3.

10. BARANYA Sellye Dózsa György utca 1.

11. BARANYA Bóly Rákóczi utca 5.

12. BARANYA Sásd Dózsa György utca 32.

13. BÁCS-KISKUN Jánoshalma Béke tér 1.

14. BÁCS-KISKUN Bácsalmás Gróf Teleki József utca 4.

15. BÁCS-KISKUN Kiskunmajsa Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

16. BÁCS-KISKUN Kunszentmiklós Kálvin tér 6.

17. BÁCS-KISKUN Kiskunfélegyháza Petőfi tér 1.

18. BÁCS-KISKUN Tiszakécske Szent Imre tér 1.

19. BÉKÉS Békés Kossuth Lajos utca 4.

20. BÉKÉS Gyula Petőfi tér 3.

21. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Edelény Borsodi utca 26.

22. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Cigánd Fő utca 87.

23. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Gönc Kossuth Lajos utca 47.

24. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Mezőcsát Szent István út 26.

25. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Putnok Bajcsy-Zsilinszky utca 2.

26. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Sárospatak Kossuth utca 44.

27. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Szikszó Rákóczi út 1.

28. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Tokaj Rákóczi út 52.

29. CSONGRÁD Kistelek Árpád út 1.

30. FEJÉR Enying Szabadság tér 16/A

31. FEJÉR Martonvásár Szent László utca 2.

32. FEJÉR Gárdony Szabadság út 20–22.

33. FEJÉR Mór Kapucinus tér 7.

34. HAJDÚ-BIHAR Derecske Köztársaság utca 126.

35. HAJDÚ-BIHAR Hajdúhadház Dr. Földi János utca 4.

36. HAJDÚ-BIHAR Nyíradony Árpád tér 1.

37. HEVES Füzesabony Baross Gábor utca 1.

38. HEVES Bélapátfalva IV. Béla út 34.

39. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK Jászapáti Dr. Szlovencsák Imre út 2.

40. KOMÁROM-ESZTERGOM Kisbér Angol körút

41. KOMÁROM-ESZTERGOM Komárom Szabadság tér 1.
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42. KOMÁROM-ESZTERGOM Oroszlány Fürst Sándor utca 29.

43. KOMÁROM-ESZTERGOM Tata Ady Endre utca 24.

44. NÓGRÁD Szécsény Rákóczi út 84.

45. NÓGRÁD Bátonyterenye Városház út 2.

46. NÓGRÁD Rétság Rákóczi út 20–22.

47. PEST Gyál Somogyi Béla u. 2.

48. PEST Pilisvörösvár Fő utca 66.

49. PEST Szentendre Dózsa György utca 8.

50. PEST Szob Szent Imre utca 12.

51. SOMOGY Barcs Bajcsy-Zsilinszky utca 46.

52. SOMOGY Csurgó Széchenyi tér 2.

53. SOMOGY Fonyód Ady Endre utca 1.

54. SOMOGY Tab Kossuth Lajos utca 51.

55. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Ibrány Hősök tere 3.

56. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Nagykálló Kállai Kettős tér 1.

57. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Záhony Európa tér 20.

58. TOLNA Bonyhád Szabadság tér 1.

59. TOLNA Tolna Hősök tér 2.

60. VAS Kőszeg Jurisics tér 6.

61. VESZPRÉM Balatonalmádi Széchenyi sétány 1.

62. VESZPRÉM Devecser Petőfi Sándor tér 1.

63. VESZPRÉM Sümeg Kossuth Lajos utca 14.

64. ZALA Letenye Szabadság tér 3.

A Kormány 1326/2017. (VI. 8.) Korm. határozata
a kerékpárút-fejlesztések és egyéb közlekedési és turisztikai infrastruktúra-beruházások megvalósításával 
kapcsolatos közműkiváltások felülvizsgálatáról

A Kormány kiemelten fontosnak tartja a  kerékpárút-fejlesztések és egyéb közlekedési és turisztikai infrastruktúra-beruházások 
idő- és költségtakarékos, hatékony megvalósítását, ennek érdekében
 1. egyetért azzal, hogy a  kerékpárút-fejlesztések és turisztikai infrastruktúra-beruházások megvalósítása során 

a közművek kiváltását – a műszakilag feltétlenül szükséges mértéken túl – mellőzni kell;
 2. támogatja az  1.  pontban nem nevesített közlekedési infrastruktúra-beruházások megvalósítása során a  közművek 

kiváltására vonatkozó szabályok egyszerűsítését és eljárásrendjének egységesítését;
 3. egyetért azzal, hogy a  közlekedési infrastruktúra-beruházások megvalósítása során a  közművek kiváltásának 

mellőzésére a feladat- és hatáskörrel rendelkező hatóság ilyen tartalmú döntése alapján is sor kerülhessen;
 4. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az  érintett miniszterek bevonásával – vizsgálja meg a  kerékpárút-

fejlesztések és az  egyéb közlekedési és turisztikai infrastruktúra-beruházások megvalósítása során jelentkező 
közműkiváltások szükségességét, és gondoskodjon a  közműkiváltásokra vonatkozó jogi és műszaki szabályozási 
környezet 1–3. pont szerinti felülvizsgálatáról és a vonatkozó jogszabály-módosítási javaslatok előterjesztéséről.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
érintett miniszterek

Határidő: 2017. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1327/2017. (VI. 8.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (1)  bekezdésében és 33.  § (2)  bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva 368 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem 
használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló  
2016. évi XC. törvény 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím,  
1. Rendkívüli kormányzati intézkedések alcím terhére az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1327/2017. (VI. 8.) Korm. határozathoz
1. melléklet az        /2017. (       ) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
33 Hazai fejlesztési programok

347784 9 Turisztikai célelőirányzat
5 Egyéb működési célú kiadások 368,0

XI. Miniszterelnökség
32 Központi kezelésű előirányzatok

297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5 Egyéb működési célú kiadások -368,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
33 Hazai fejlesztési programok

347784 9 Turisztikai célelőirányzat 368,0
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 368,0 368,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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A Kormány 1328/2017. (VI. 8.) Korm. határozata
a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet és a XIV. Belügyminisztérium fejezet közötti  
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva 915,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 
szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 19. A  Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása alcím javára,  
a  Kvtv. 1.  melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
1. Célelőirányzatok alcím, 2. Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok jogcímcsoport 
terhére, az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
miniszterelnök kabinetfőnöke 
belügyminiszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1328/2017. (VI. 8.) Korm. határozathoz
1. melléklet az        /2017. (       ) Korm. határozathoz

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XIV. Belügyminisztérium

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

331340 2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok 
K5 Egyéb működési célú kiadások -915,0

XIV. Belügyminisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

342695 19 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása 
K3 Dologi kiadások 915,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

331340 2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok -915,0
XIV. Belügyminisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
342695 19 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása 915,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 915,0 915,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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A Kormány 1329/2017. (VI. 8.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark fejlesztése és 
bővítése tárgyú beruházás támogatásának biztosításáról

A Kormány a Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 3. pont b) alpontjának végrehajtása érdekében
 1. egyetért azzal, hogy – a  Modern Városok Program Bizottságnak a  Modern Városok Program megvalósításáról 

szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 4.  § (2)  bekezdése alapján meghozott jóváhagyó döntése esetén   – 
a  Modern Városok Program keretében a  fejlesztési program megvalósításához 2017. évben szükséges  
765 millió forint a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1.  melléklet  
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok 
Program jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzat terhére kerüljön biztosításra Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzata (a továbbiakban: kedvezményezett) részére;

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter és a  nemzeti fejlesztési 
miniszter bevonásával – gondoskodjon a fejlesztési program megvalósításához a 2018. évben szükséges 235 millió 
forint biztosításáról a 2018. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, mint a  fejlesztési program szakpolitikai felelősét, hogy a  támogatás 
nyújtásának biztosítása érdekében nyújtson be előterjesztést a Modern Városok Program Bizottsága részére;

Felelős:  nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:  azonnal

 4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4c)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
engedélyezi, hogy – a  Modern Városok Program Bizottságnak erre irányuló jóváhagyó döntése esetén – 
a Miniszterelnökséget vezető miniszter a  fejlesztési program megvalósítása érdekében a 2017–2018. költségvetési 
évek kiadási előirányzatai terhére legfeljebb 1000 millió forint összeg mértékéig kötelezettséget vállaljon az alábbi 
ütemezéssel:
a) a 2017. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja: 765 millió forint,
b) a 2018. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja: 235 millió forint;

Felelős:  Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a Modern Városok Program Bizottság döntését követően azonnal

 5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a fejlesztési program tekintetében a beruházást finanszírozó 
támogatás nyújtása során gondoskodjon arról, hogy a  kedvezményezett kötelezettséget vállaljon az  állami 
beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 3.  pont 
a) alpontja szerinti adatszolgáltatás teljesítésére és 3. pont b) alpontja szerinti ellenőrzés tűrésére;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a beruházás megvalósítása ütemében

 6. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, gondoskodjon arról, hogy a  fejlesztési program műszaki ellenőre 
kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság legyen.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1330/2017. (VI. 8.) Korm. határozata
a káposztásmegyeri Jégpalota állami tulajdonba vétele és vagyonkezelésbe adása érdekében szükséges 
intézkedésekről

A Kormány egyetért a káposztásmegyeri Jégpalota állami tulajdonba kerülésével, amelynek végrehajtása érdekében
 1. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő 

Részvénytársaság (a  továbbiakban: MNV Zrt.) útján gondoskodjon a  Budapest IV. kerület belterület, 76561/221 
helyrajzi számú ingatlannak (a  továbbiakban: Ingatlan), valamint az  Ingatlan üzemeltetéséhez szükséges 
ingóságoknak (a továbbiakban: ingóságok) – legfeljebb a független ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott 
forgalmi értéken – az állam javára történő megvásárlása érdekében szükséges intézkedések megtételéről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az Ingatlan és az ingóságok megvásárlásához szükséges 
forrásnak a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami 
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások című fejezete terhére történő biztosításáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  Vasas Sport Clubnak 
az Ingatlan és az ingóságok vagyonkezelőjeként történő törvényi kijelölése érdekében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az Ingatlan állami tulajdonba kerülését követően azonnal

 4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az MNV Zrt. útján tegye meg a szükséges intézkedéseket az Ingatlan és 
az ingóságok Vasas Sport Club részére történő vagyonkezelésbe adása érdekében.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a 3. pont szerinti törvény hatálybalépését követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 47/2017. (VI. 8.) ME határozata
a „Megállapodás az e-egészségügyi kapcsolattartó pontokért felelős nemzeti hatóságok között a határokon 
átnyúló e-egészségügyi információs szolgáltatásokban való részvételhez szükséges feltételekről” 
létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az emberi erőforrások minisztere, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  „Megállapodás az  e-egészségügyi kapcsolattartó pontokért felelős nemzeti hatóságok között 

a  határokon átnyúló e-egészségügyi információs szolgáltatásokban való részvételhez szükséges feltételekről” 
(a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;

 2. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon 
részt vevő személyeket kijelölje;

 3. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként 
előálló szövegtervezeteket kézjegyével lássa el;

 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 
okiratot adja ki;

 5. felhívom az emberi erőforrások miniszterét, a külgazdasági és külügyminisztert és az  igazságügyi minisztert, hogy 
a Megállapodás létrehozását követően a Megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról 
szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 48/2017. (VI. 8.) ME határozata
Magyarország Kormánya és az Etióp Szövetségi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és 
műszaki együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a Magyarország Kormánya és az Etióp Szövetségi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti gazdasági 

és műszaki együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) létrehozásával;
 2. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások 

eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 5. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert, hogy a megállapodás létrehozását 

követően a  megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét 
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 49/2017. (VI. 8.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Kiribati Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú család- és ifjúságügyi 
együttműködési egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az emberi erőforrások minisztere és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek Magyarország Kormánya és a  Kiribati Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú család- és ifjúságügyi 

együttműködési egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) létrehozásával;
 2. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon 

részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként 

előálló szövegtervezetet a kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 5. felhívom az  emberi erőforrások miniszterét, a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint az  igazságügyi 

minisztert, hogy az  Egyezmény létrehozását követően az  Egyezmény szövegének végleges megállapítására való 
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 50/2017. (VI. 8.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Nepáli Szövetségi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti Oktatási, 
Tudományos és Kulturális Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az emberi erőforrások minisztere és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Nepáli Szövetségi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti Oktatási, 

Tudományos és Kulturális Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) létrehozásával;
 2. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon 

részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként 

előálló szövegtervezetet a kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 5. felhívom az emberi erőforrások miniszterét, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert, 

hogy az  Egyezmény létrehozását követően az  Egyezmény szövegének végleges megállapítására adandó 
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 51/2017. (VI. 8.) ME határozata
Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális 
együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az emberi erőforrások minisztere és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és a  Tádzsik Köztársaság közötti oktatási, tudományos és kulturális 

együttműködési megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) létrehozásával;
 2. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon 

részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként 

előálló szövegtervezetet a kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 5. felhívom az emberi erőforrások miniszterét, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert, 

hogy a  megállapodás létrehozását követően a  megállapodás szövegének végleges megállapítására való 
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

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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Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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