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II. Törvények

2018. évi C. törvény
a független Lengyelország helyreállításának centenáriumáról*

Az Országgyűlés tekintettel

– a  magyar és a  lengyel nép évezredes barátságára, amely a  magyar és a  lengyel történelem ismétlődő 
egybefonódásainak eredményeként alakult ki, és erősödött meg;

– a  magyar és a  lengyel nemzet közös, illetve egymást erősítő szabadságtörekvéseire, és az  ezek során 
kölcsönösen tanúsított szolidaritásra;

– a lengyel nemzet és az önálló lengyel állam jelentőségére Közép-Európa történelmében;
attól a meggyőződéstől vezettetve, hogy az önálló lengyel állam újjászületése Magyarország és a magyar nemzet 
érdekeivel is egybeesett,

a következő törvényt alkotja.

1. §  Az Országgyűlés üdvözli a  függetlenség visszaszerzésének századik évfordulóját ünneplő Lengyelországot, és 
tisztelettel hajt fejet a lengyel szabadság hősei előtt.

2. §  Az Országgyűlés tisztelettel emlékezik a  lengyel függetlenség visszaszerzésében és védelmében tevőlegesen 
résztvevő magyar emberekre.

3. §  Az Országgyűlés megerősíti azon meggyőződést, hogy az állami önállóságát őrző Magyarország és Lengyelország 
történelmi sorsközösségre épülő szoros kapcsolata elengedhetetlen előfeltétele úgy a  nemzeti érdekeink 
érvényesítésének, mint Közép-Európa befolyása növekedésének az európai együttműködés rendszerében.

4. §  Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az oktatási rendszer irányítására vonatkozó jogkörében meghozza 
mindazokat a döntéseket, amelyek elősegítik a lengyel–magyar barátság továbbélését a jövő nemzedékekben.

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

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

2018. évi CI. törvény
a 2021. évi népszámlálásról**

1. § (1) A Magyarország területén 2021. május 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével a természetes személyekről és 
a lakásokról nép- és lakásszámlálást (a továbbiakban: 2021. évi népszámlálás) kell tartani.

 (2) A 2021. évi népszámlálás kiterjed
a) a  Magyarország területén élő vagy 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön tartózkodó, de Magyarországon 

bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra,
b) a Magyarország területén három hónapnál hosszabb ideig tartózkodó

ba) EGT-állampolgárokra,

 * A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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bb) harmadik országbeli állampolgárokra és
bc) hontalan személyekre

[a továbbiakban az a) és b) pont alattiak együtt: természetes személyek],
valamint
c) az  ország területén lévő lakásokra, lakott üdülőkre, lakott egyéb lakóegységekre (a továbbiakban együtt: 

lakások) és a  közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézményekre – így különösen a  gyermekvédelmi 
szakellátás intézményei, diákotthonok, kollégiumok, munkavállalók elhelyezését szolgáló intézmények, tartós 
és átmeneti elhelyezést biztosító szociális intézmények, büntetés-végrehajtás intézményei – (a továbbiakban: 
intézetek).

 (3) A  2021. évi népszámlálást internetes önkitöltéses vagy interjús módszerrel kell végrehajtani. Az  adatszolgáltatás 
módját – a  (4)  bekezdésben meghatározott adatszolgáltatói kör kivételével – az  adatszolgáltatásra kötelezett 
személy választja meg.

 (4) A  Rendőrségről szóló törvény, valamint a  védett személyek és a  kijelölt létesítmények védelméről szóló 
kormányrendelet szerinti védett személyek adatszolgáltatási kötelezettségüket internetes önkitöltéses módszerrel 
teljesítik.

 (5) Az adatfelvételt 2021. május 1. és 2021. június 20. között kell végrehajtani. Az összeírásból kimaradt személyek és 
lakásuk pótösszeírását 2021. június 28-ig kell befejezni az  5.  § (6)  bekezdésbeli eltéréssel. Az  adat-előkészítési, 
adatfeldolgozási folyamat 2022. június 28-ig tart.

2. § (1) A  2021. évi népszámlálás során az  adatszolgáltatás a  természetes személyek, a  lakások, valamint az  intézetek 
következő adatköreinek az összeírására terjed ki:
a) a  természetes személyekre vonatkozóan: családi- és utónév, nem, születési idő, állampolgárság, lakóhely, 

a  lakáshasználat jogcíme, családi állapot, családi állás, élve született gyermekek száma, születési ideje, 
iskolába járás, iskolai és szakmai végzettség, nyelvismeret, gazdasági aktivitás, foglalkozás, munkáltató és 
munkahely, tanulással, munkavégzéssel összefüggő napi közlekedés és utazás, nemzetiség, anyanyelv, 
családi, baráti közösségben beszélt nyelv, vallás, egészségi állapot, fogyatékosság;

b) a  lakásokra vonatkozóan: természetbeni cím, rendeltetés (típus), tulajdoni jelleg, helyiségeinek száma, 
alapterület, kommunális ellátottság, felszereltség, építési év, falazat;

c) az intézetekre vonatkozóan: természetbeni cím, rendeltetés, férőhelyek száma.
 (2) A  2021. évi népszámlálás során felvett adatok vonatkozásában olyan technikai megoldást kell alkalmazni, amely 

az 1. § (3) bekezdésében meghatározott módszerek alkalmazása folyamán az adatrögzítés pillanatában automatikus 
módon elvégzi az adatok álnevesítését.

 (3) A természetes személyek vallására, nemzetiségére vonatkozó adatok kivételével a (2) bekezdés szerint álnevesített 
adatok
a) kapcsolata a  természetes személyekkel kizárólag a  2021. évi népszámlálási adatok előkészítésével, 

feldolgozásával összefüggő célból a cél eléréséig szükséges mértékben és ideig állítható helyre;
b) kizárólag a 2021. évi népszámlálási adatok előkészítésével, feldolgozásával összefüggő célból, a cél eléréséig 

szükséges mértékben és ideig kapcsolhatóak össze a  2021. évi népszámlálás céljára felhasználásra kerülő, 
a 6. § (1) bekezdésében felsorolt adminisztratív adatokkal.

 (4) A természetes személyek vallására, nemzetiségére vonatkozó álnevesített adatok
a) kizárólag a 2021. évi népszámlálási adatok előkészítésével, feldolgozásával összefüggő célból a cél eléréséig 

szükséges mértékben és ideig kapcsolhatóak össze a  2021. évi népszámlálás során felvett, a  (2)  bekezdés 
szerint álnevesített adatokkal, továbbá a  2021. évi népszámlálás céljára felhasználásra kerülő, a  6.  § 
(1) bekezdésében felsorolt adminisztratív adatokkal,

b) kapcsolatát a  természetes személlyel a  2021. évi népszámlálás adatfeldolgozásának lezárását követően 
véglegesen meg kell szüntetni.

 (5) A  2021. évi népszámlálás adatfeldolgozását követően – a  vallásra, nemzetiségre vonatkozó adatokat nem 
tartalmazó – álnevesített adatállomány a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Stt.) 
40.  § (3)  bekezdésének megfelelően kapcsolható össze más, a  Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) 
kezelésében lévő adatállománnyal.

3. § (1) Az  adatszolgáltatás – a  (2)  bekezdésben felsorolt adatkörök kivételével – kötelező. Az  adatszolgáltatók kötelesek 
a 2021. évi népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelően megadni.
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 (2) Az  adatszolgáltatás az  egészségi állapotra, a  fogyatékosságra, a  vallásra, az  anyanyelvre és a  nemzetiségre 
vonatkozóan önkéntes.

 (3) Az adatszolgáltatók mint érintettek a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az  ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a  95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi 
rendelet) 17. és 18., valamint 21. cikkében foglalt, törléshez, az adatkezelés korlátozásához és a  tiltakozáshoz való 
jogot a  (2)  bekezdésben foglalt önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatok vonatkozásában gyakorolhatják. 
A jogok gyakorlása nem érinti a KSH által feldolgozott, a 2021. évi népszámlálás adataiból tájékoztatási célból kezelt, 
azonosításra nem alkalmas adatbázisokat.

 (4) Az adatszolgáltató az általános adatvédelmi rendelet 16. cikkében foglalt, helyesbítéshez való jogával a statisztikai 
adatfeldolgozás megkezdéséig élhet. A  KSH nem köteles az  adatszolgáltató által kért helyesbítést elvégezni, ha 
az  a  statisztikai adatfelvételi módszertan alkalmazását vagy más, statisztikai szakmai szempontokat sértene, vagy 
az lehetetlen.

 (5) A 2021. évi népszámlálás során gyűjtött adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel.

4. § (1) A  2021. évi népszámlálás előkészítésének és végrehajtásának a  szakmai felügyeletét, az  internetes adatgyűjtés 
előkészítését és lebonyolítását, az  összeírás technikai feltételeinek biztosítását, a  helyi előkészítés és az  összeírás 
szakmai felügyeletét, továbbá az  adatok előkészítését, feldolgozását és közzétételét a  KSH – a  KSH elnöke által 
alapított, a  magyar állam 100%-os tulajdonában álló Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 
bevonásával – végzi. A feldolgozott adatoknak az Európai Bizottság (Eurostat) számára történő továbbításáról a KSH 
gondoskodik.

 (2) A 2021. évi népszámlálás helyi előkészítéséről és a település közigazgatási területén az adatfelvétel végrehajtásáról 
– az  internetes adatgyűjtés előkészítése és lebonyolítása, valamint a  (3)  bekezdésben foglaltak kivételével – 
a települési (a fővárosban a kerületi) önkormányzat jegyzője gondoskodik.

 (3) A  Magyar Honvédség és a  rendvédelmi szervek által fenntartott intézetek, valamint az  ezekben az  intézetekben 
élők vonatkozásában a 2021. évi népszámlálás helyi előkészítéséért és az adatfelvétel végrehajtásáért – a települési 
(a fővárosban a kerületi) önkormányzat jegyzőjével együttműködve – az intézet vezetője a felelős.

 (4) A  begyűjtött adatok – ide nem értve az  Európai Bizottság (Eurostat) részére történő adattovábbítást, valamint 
a KSH tájékoztatási tevékenysége során előállt azonosításra nem alkalmas adatokat – Magyarország területét nem 
hagyhatják el.

 (5) A  2021. évi népszámlálás végrehajtásáért felelős, (2) és (3)  bekezdésben megjelölt személyek a  2021. évi 
népszámlálás során felvett adatokba nem tekinthetnek bele.

 (6) A  2021. évi népszámlálás előkészítése, végrehajtása, valamint az  adatok feldolgozása során a  KSH szorosan 
együttműködik a nemzetiségi, vallási közösségek, valamint a fogyatékossággal élők érdekképviseleteivel, biztosítja 
a 2021. évi népszámlálással kapcsolatos tevékenységek átláthatóságát.

5. § (1) A KSH az 1. § (3) bekezdésében meghatározott internetes önkitöltéses adatszolgáltatás céljából – mindenki számára 
egyenlő eséllyel hozzáférhető – informatikai rendszert (a továbbiakban: Rendszer) működtet.

 (2) A Rendszerben történő adatszolgáltatás esetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) rendelkezéseit a  (3)–(6)  bekezdésben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni.

 (3) A  Rendszerben történő adatszolgáltatást teljesítő adatszolgáltatók azonosítása a  Rendszerben biztosított egyedi 
azonosítási folyamat során a regisztrációt követően kapott egyedi azonosítóval történik.

 (4) A Rendszer rögzíti és visszaigazolja az adatszolgáltatás időpontját, amely egyben az adatszolgáltatási kötelezettség 
teljesítésének időpontja.

 (5) A  Rendszer a  kitöltött kérdőívet az  1.  § (5)  bekezdésében meghatározott pótösszeírási időszak végéig megőrzi. 
Ezt követően a keletkezett adatállományok kezelésére a 2. § (2)–(4) bekezdése az irányadó.

 (6) Ha a Rendszer az adatfelvételre, illetve a pótösszeírásra megjelölt határnapokon legalább négy órán keresztül nem 
elérhető üzemzavar vagy üzemszünet miatt, az adatfelvételre, illetve a pótösszeírásra megadott határidőt további 
egy nappal ki kell terjeszteni, és erről a KSH a honlapján közleményt tesz közzé.

6. § (1) A  2021. évi népszámlálás céljából az  adatfeldolgozás lezárásáig a  KSH egyedi azonosításra alkalmas módon 
és térítésmentesen átveheti és kezelheti, valamint a  2021. évi népszámlálás adatainak előkészítésekor és 
feldolgozásakor – az  Stt. rendelkezéseivel összhangban, a  hiányzó adatok pótlása érdekében – összekapcsolhatja 
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egymással és a  2.  § (2)–(4)  bekezdései szerint a  népszámlálás során felvett adatokkal a  következő adminisztratív 
nyilvántartások adatait:
a) a Központi Címregiszter vonatkozásában a lakás címére;
b) a  személyi adat- és lakcímnyilvántartás vonatkozásában a  nemre, születési időre, állampolgárságra, 

lakóhelyre, családi állapotra;
c) az idegenrendészeti nyilvántartás vonatkozásában az állampolgárságra, lakóhelyre;
d) a menekültügyi nyilvántartás vonatkozásában az állampolgárságra, lakóhelyre;
e) a  Köznevelési Információs Rendszer vonatkozásában a  köznevelési intézményekkel fennálló óvodai, tanulói 

jogviszonyra, valamint a megszerzett végzettségre;
f ) a Felsőoktatási Információs Rendszer vonatkozásában a  felsőoktatási intézménnyel fennálló jogviszonyra és 

a megszerzett szakképzettségre;
g) az  Ellátotti-, nyugdíj, jogszerzési nyilvántartás vonatkozásában a  gazdasági aktivitáson belül az  ellátottság 

tényére;
h) a szociális ellátások nyilvántartása vonatkozásában a gazdasági aktivitáson belül az ellátottság tényére;
i) a családtámogatási nyilvántartások vonatkozásában a gazdasági aktivitáson belül az ellátottság tényére;
j) a  Magyar és külföldi munkavállalók és egyéni vállaklozók járulék adatbázisainak nyilvántartásai 

vonatkozásában a gazdasági aktivitásra, foglalkozásra, munkáltatóra, munkahelyre;
k) az egészségbiztosítási adatbázis vonatkozásában a gazdasági aktivitáson belül az ellátottság tényére;
l) az álláskeresők nyilvántartása vonatkozásában a gazdasági aktivitásra;
m) az Egységes Elektronikus Közműnyilvántartási Rendszer vonatkozásában a kommunális ellátottságra
vonatkozó adatkörökbe tartozó adatokat.

 (2) Az (1) bekezdésben foglalt adatátadásokra az Stt. 28. §-a az irányadó.

7. §  A népszámlálás kiadásainak keretösszegét és erőforrás igényét az  éves költségvetési törvény tervezése, valamint 
a létszámtervezés során figyelembe kell venni.

8. §  Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza
a) a 2021. évi népszámlálás megszervezésével kapcsolatos feladatokat,
b) a népszámlálás helyi előkészítésében és végrehajtásában részt vevők feladatait,
c) a 2. § (1) bekezdés a)–c) pontjában felsorolt, valamint a 6. § (1) bekezdés a–m) pontjaiban foglalt adatkörökön 

belüli részletes adattartalmat,
d) az adatszolgáltatással összefüggő technikai szabályokat.

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

10. §  Hatályát veszti a 2011. évi népszámláslásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény.

11. §  Ez a törvény
a) a nép- és lakásszámlálásról szóló, 2008. július 9-i 763/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b) a  763/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott nép- és lakásszámlálásokra 

vonatkozóan a  referenciaév, valamint a  statisztikai adatok és metaadatok programjának megállapításáról 
szóló, 2017. április 20-i (EU) 2017/712 bizottsági rendelet,

c) a  természetes személyeknek a  személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az  ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi 
rendelet) szóló, 2016. április 27-i 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2018. évi CII. törvény
a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról*

1. §  A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (a továbbiakban: NHIT) a Kormány informatikai és hírközlési ügyekben 
javaslattevő, véleményező, valamint tanácsadó testülete.

2. § (1) Az NHIT elnökét, alelnökét és tagjait a miniszterelnök nevezi ki és menti fel.
 (2) Az NHIT tevékenységének támogatására a Kormány által meghatározottak szerint titkárság működhet.
 (3) Az NHIT szervezetét, feladatait és működésének szabályait a Kormány rendeletben határozza meg.

3. §  Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy az  NHIT szervezetére, feladataira és működésére vonatkozó szabályokat 
rendeletben határozza meg.

4. §  Hatályát veszti a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
a) 45.  § (2)  bekezdésében az  „a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnöke, alelnöke vagy tagja,” 

szövegrész,
b) 46.  § (3)  bekezdésében az  „a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnöke, alelnöke vagy tagja,” 

szövegrész,
c) 111/A. § (4) bekezdésében az „a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsot,” szövegrész,
d) 118. § (1) bekezdés b) pontjában az „a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnöke, alelnöke vagy tagja,” 

szövegrész,
e) 120. §-át megelőző „ A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács” alcím címe,
f ) 120–122. §-a.

5. § (1) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény szerinti Nemzeti Hírközlési 
és Informatikai Tanács 2018. december 31. napján hivatalban lévő elnökének, alelnökének és tagjainak megbízatása 
e törvény erejénél fogva 2019. január 1. napjával megszűnik.

 (2) A  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2019. február 28. napjáig a  Kormány által rendeletben kijelölt szerv 
részére térítésmentesen átadja az  összes olyan iratot, elektronikus adatot, valamint a  szerzői jogról szóló 
törvény rendelkezése szerint szerzői jogi védelem alá tartozó alkotáshoz kapcsolódó felhasználási jogot, amely 
2018. december 31. napjáig a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 
szerinti Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács működésével és a  Kormány által meghatározott feladataival 
összefüggésben keletkezett.

 (3) A (2) bekezdésben meghatározott iratok, elektronikus adatok és a szerzői jogról szóló törvény rendelkezése szerint 
szerzői jogi védelem alá tartozó alkotáshoz kapcsolódó felhasználási jogok átadását a  médiaszolgáltatásokról 
és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény szerinti Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács 
2018. december 31. napján hivatalban lévő elnöke köteles előkészíteni.

6. §  Ez a törvény 2019. január 1-jén lép hatályba.

7. §  E törvény 4. §-a és 5. § (2) bekezdése az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

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

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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2018. évi CIII. törvény
a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról*

Az Országgyűlés a  Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtési és lakhatási 
problémáinak hosszú távú megoldása érdekében, összhangban Magyarország gazdasági lehetőségeivel, a  következő törvényt 
alkotja:

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §  E törvény alkalmazásában
a) fizetési kötelezettségeinek eleget tevő bérlő: az  a  természetes személy, akinek a  hitelszerződésből eredő 

kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 
2011.  évi CLXX.  törvény (a  továbbiakban: NET  tv.) 22.  § (1)  bekezdésének a) vagy c)  pontja alapján 
létrejött, határozatlan idejű lakásbérleti jogviszonya áll fenn a  Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen működő 
Részvénytársasággal (a továbbiakban: Nemzeti Eszközkezelő);

b) ideiglenes elhelyezést biztosító ingatlan: olyan üres tartalék ingatlan, amely a  NET  tv. vagy az  e  törvény 
szerinti bérlő átmeneti elhelyezését biztosítja arra az  időtartamra, amíg a  bérlő az  általa lakott ingatlant 
olyan műszaki ok vagy hiba fennállása miatt nem tudja használni, amelynek elhárítására a NET tv., e törvény, 
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 
LXXVIII.  törvény (a  továbbiakban: Lakástörvény) vagy a  lakásbérleti szerződés alapján a  bérbeadó vagy 
a bérlő lenne köteles;

c) lakóingatlan: NET tv. 1. § h) pontja szerinti olyan lakóingatlan, amely tekintetében a Nemzeti Eszközkezelő és 
a NET tv. 1. § d) pontja szerinti hiteladóssal vagy a NET tv. 1. § m) pontja szerinti zálogkötelezettel a NET tv. 
szerint lakásbérleti szerződést kötött;

d) tartalék ingatlan: a NET tv. 1. § n) pont na) és nb) alpontja szerinti ingatlan.

II. FEJEZET 
A NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ FELADATAI A NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ PROGRAMBAN RÉSZT VEVŐ 
TERMÉSZETES SZEMÉLYEK OTTHONTEREMTÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN

1. A Nemzeti Eszközkezelő feladatai

2. § (1) A Nemzeti Eszközkezelő
a) a  lakóingatlan, a  NET  tv. szerinti lakhatási célú ingatlan és a  tartalék ingatlan felett vagyonkezelői jogot 

gyakorol,
b) gondoskodik a lakóingatlan és a tartalék ingatlan tekintetében a fizetési kötelezettségeinek eleget tevő bérlő 

e törvény szerinti tulajdonszerzéséhez szükséges feladatokról, ideértve különösen
ba) a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartási bejegyzése iránti eljárást;
bb) az  e  törvény szerinti jelzálogjog és az  azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-

nyilvántartási bejegyzése iránti eljárást;
bc) a részletvételi jogviszonyból eredő teendőket;
bd) az 5. § (2) bekezdés szerint megszűnő visszavásárlási jog törlése iránti ingatlan-nyilvántartási eljárás 

kezdeményezését;
c) a vagyonkezelésében lévő állami vagyont közvetlenül vagy magánjogi szerződés útján hasznosítja,
d) a vagyonkezelésében lévő állami vagyonnal kapcsolatos magánjogi jogviszonyokban képviseli az államot,
e) az  állami feladatok ellátása során az  állami vagyont használó természetes személyek részére az  állami 

tulajdon használatához szükséges szolgáltatásokat nyújt,
f ) gondoskodik a  megüresedett lakóingatlan és tartalék ingatlan tekintetében a  VI. Fejezet szerinti eljárás 

lefolytatásáról,

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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g) az  e  törvény végrehajtási rendeletében meghatározottak szerint gondoskodik az  ideiglenes elhelyezést 
biztosító ingatlan rendelkezésre állásáról, valamint szükség esetén a  bérlő ideiglenes elhelyezést biztosító 
ingatlanban történő elhelyezéséről,

h) gondoskodik a  VII. Fejezet szerinti ingatlanokat érintő tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartási bejegyzése 
iránti eljárás lefolytatása érdekében szükséges intézkedésekről.

 (2) A  Nemzeti Eszközkezelő a  lakóingatlant és a  tartalék ingatlant az  e  törvényben foglalt szabályok szerint az  állam 
nevében eljárva e törvényben meghatározott személyek részére elidegenítheti.

 (3) A  Nemzeti Eszközkezelő az  e  törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott időpontig a  fizetési 
kötelezettségeinek eleget tevő bérlőt tájékoztatja az e törvény szerinti tulajdonszerzési lehetőségekről és a bérleti 
jogviszony fenntartásának és fennmaradásának feltételeiről. A  Nemzeti Eszközkezelő a  bérlőtársakat egy levélben 
tájékoztatja. A tájékoztató levél részletes tartalmát és kézbesítésének szabályait az e törvény végrehajtására kiadott 
rendelet határozza meg.

3. § (1) A  Nemzeti Eszközkezelő a  2.  § (1)  bekezdésben meghatározott feladatai ellátása során a  NET  tv.-ben 
meghatározottak szerint közreműködőt vehet igénybe.

 (2) A  Lakástörvény 10.  § (1)  bekezdése szerint a  Nemzeti Eszközkezelőt mint bérbeadót terhelő, e  törvénnyel 
összefüggésben felmerült kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos feladatokra a  NET  tv. rendelkezéseit kell 
alkalmazni.

2. A vagyonkezelésre vonatkozó egyéb szabályok

4. § (1) A Nemzeti Eszközkezelő a vagyonkezelése során az állami vagyont a lakóingatlan és a tartalék ingatlan tekintetében 
a IV. Fejezet és a NET tv. szerinti lakásbérleti szerződés alapján bérbeadással hasznosíthatja.

 (2) A Nemzeti Eszközkezelő a megüresedett lakóingatlant és tartalék ingatlant – ide nem értve az ideiglenes elhelyezést 
biztosító ingatlant – (e bekezdés tekintetében a  továbbiakban: ingatlan) a  vagyonkezelési szerződés módosítása 
mellett a  VI. Fejezetben foglalt célok megvalósítása érdekében – a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen 
működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: MNV Zrt.) részére átadja. Az  ingatlan MNV Zrt.-nek történő átadása 
esetében a  vagyonkezelési szerződés e  bekezdés szerinti módosítása miatti részleges megszűnésével az  ingatlan 
tekintetében a  Nemzeti Eszközkezelőt 2.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti törvényi kijelölés alapján megillető 
vagyonkezelői jog megszűnik.

III. FEJEZET 
A FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEINEK ELEGET TEVŐ BÉRLŐ OTTHONTEREMTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

3. Általános szabályok

5. § (1) A  fizetési kötelezettségeinek eleget tevő bérlő az  általa bérelt lakóingatlant vagy tartalék ingatlant e  törvény és 
végrehajtási rendeletében foglalt rendelkezések alapján kamatmentesen megvásárolhatja. A vételárba a lakásbérleti 
jogviszony fennállása során – e  törvény végrehajtási rendeletében meghatározott időpontig – megfizetett lakbér 
beszámításra kerül.

 (2) Ha a fizetési kötelezettségeinek eleget tevő bérlő e fejezet szabályai alapján a lakóingatlant vagy a tartalék ingatlant 
megvásárolja, a NET tv. 10. §-a szerinti visszavásárlási joga e törvény erejénél fogva megszűnik.

 (3) A lakóingatlan és a tartalék ingatlan (1) bekezdés szerinti adásvétele során természetbeni birtokba adásra nem kerül 
sor.

 (4) A  tulajdonjog keletkezését követően a  lakóingatlan vagy a  tartalék ingatlan tekintetében az  ingatlan állapotával 
összefüggésben a vevő sem az állammal, sem a Nemzeti Eszközkezelővel szemben semmilyen igényt nem jogosult 
támasztani.

 (5) A tulajdonváltozás költségei a Nemzeti Eszközkezelőt terhelik.

4. A lakóingatlan és a tartalék ingatlan egy összegben történő megvásárlásának feltételei

6. § (1) A  fizetési kötelezettségeinek eleget tevő bérlő és a  Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti közeli 
hozzátartozója (a  továbbiakban e  § tekintetében: Vevő) a  2.  § (3)  bekezdése szerinti tájékoztatás kézhezvételét 
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követő 60 napon belül a Nemzeti Eszközkezelő részére megküldött, teljes bizonyító erejű magánokirat formájában 
nyilatkozhat arról, hogy a bérlő által bérelt lakóingatlant vagy tartalék ingatlant e törvény végrehajtási rendeletében 
meghatározottak szerint kiszámított vételáron, egy összegben megvásárolja. A  határidőt megtartottnak kell 
tekinteni, ha a nyilatkozatot a Vevő a határidő utolsó napján a Nemzeti Eszközkezelő székhelyén átadta vagy postára 
adta.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti vásárlási lehetőséggel a  fizetési kötelezettségeiknek eleget tevő bérlőtársak csak 
az egybehangzó vagy közös, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatuk alapján élhetnek.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti vásárlási lehetőséggel a  fizetési kötelezettségeinek eleget tevő bérlő és bérlőtársak 
közeli hozzátartozója kizárólag a  fizetési kötelezettségeinek eleget tevő bérlő vagy bérlőtársak nyilatkozatával 
egybehangzó vagy közös, teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt nyilatkozata alapján élhet.

 (4) A  Vevő az  e  törvény végrehajtási rendeletében meghatározottak szerint további vételár-kedvezményt vehet 
igénybe.

 (5) A  Vevő a  lakóingatlan vagy tartalék ingatlan e  § szerinti megvásárlása érdekében adásvételi szerződést köt 
legkésőbb e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott időpontig a Nemzeti Eszközkezelővel.

 (6) Ha a  (2) vagy (3)  bekezdés szerinti nyilatkozat nem terjed ki a  tulajdonosok tulajdoni hányadának mértékére, 
a  nyilatkozattételre jogosultak legkésőbb az  (5)  bekezdés szerinti adásvételi szerződés megkötéséig tájékoztatják 
a Nemzeti Eszközkezelőt a tulajdoni hányadok mértékéről.

 (7) Az  (5)  bekezdés szerinti adásvételi szerződés megkötéséig, de legkésőbb a  (8)  bekezdésben meghatározott 
időpontig a fizetési kötelezettségeinek eleget tevő bérlő lakásbérleti szerződése változatlan feltételekkel fennmarad.

 (8) Az  adásvételi szerződés megkötésének bármely okból történő meghiúsulása esetén a  fizetési kötelezettségeinek 
eleget tevő bérlőnek e törvény erejénél fogva 2020. január 1-jén a lakóingatlan vagy a tartalék ingatlan tekintetében 
e  törvény végrehajtási rendeletében foglaltak szerinti kiszámított vételáron a  lakóingatlanon vagy a  tartalék 
ingatlanon tulajdonjoga keletkezik, amely vételárat a  Vevő a  végrehajtási rendeletben meghatározottak szerint 
megállapított időpontokban és több részletben fizeti meg. A Vevő e bekezdés szerinti tulajdonszerzésére a 7. §-ban 
foglaltakat kell alkalmazni.

5. A lakóingatlan és a tartalék ingatlan részletvétellel történő megvásárlásának feltételei

7. § (1) A  fizetési kötelezettségeinek eleget tevő bérlő a  2.  § (3)  bekezdése szerinti tájékoztatás kézhezvételét követő 
60 napon belül a  Nemzeti Eszközkezelő részére megküldött, teljes bizonyító erejű magánokirat formájában 
nyilatkozhat arról, hogy az  általa bérelt lakóingatlant vagy tartalék ingatlant e  törvény végrehajtási rendeletében 
meghatározottak szerint részletvétellel megvásárolja. A  határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a  nyilatkozatot 
a bérlő a határidő utolsó napján a Nemzeti Eszközkezelő székhelyén átadta vagy postára adta.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti részletvételre irányuló nyilatkozatot tevő fizetési kötelezettségeinek eleget tevő bérlőnek 
(a 7. és a 13. § tekintetében a továbbiakban: Részletvevő) 2019. október 1-jén a lakóingatlan vagy a tartalék ingatlan 
tekintetében e  törvény erejénél fogva e  törvény végrehajtási rendeletében foglaltak szerint kiszámított vételáron 
tulajdonjoga keletkezik, amely vételárat a  Részletvevő a  végrehajtási rendeletben meghatározottak szerint 
megállapított időpontokban és több részletben fizeti meg.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti vásárlási lehetőséggel a  fizetési kötelezettségeiknek eleget tevő bérlőtársak csak 
az egybehangzó vagy közös, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatuk alapján élhetnek.

 (4) Ha a bérlőtársak részletvételre irányuló nyilatkozata nem terjed ki a tulajdonosok tulajdoni hányadának mértékére, 
akkor a tulajdonszerzés egyenlő arányban történik a bérlőtársak között.

 (5) A vételárrészlet a részletvevő által fizetett lakbér mértékével megegyező összeg az e törvény végrehajtására kiadott 
rendeletben foglalt eltérésekkel.

 (6) Az  ingatlanügyi hatóság az  ingatlannyilvántartásról szóló 1997.  évi CXLI.  törvény 32.  § (1)  bekezdésétől eltérően 
az  (1)  bekezdés szerinti tulajdonváltozást az  illetékességi területén található lakóingatlanok vonatkozásában 
a  Nemzeti Eszközkezelőnek a  tulajdonjogot keletkeztető jogszabályhelyet, helyrajzi számot, a  tulajdonos 
ingatlannyilvántartásról szóló törvényben meghatározott személyes adatait, a tulajdoni hányadot és a Magyar Állam 
javára szóló jelzálogjog és az  azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése iránti kérelmet tartalmazó 
okirata alapján jegyzi be.

 (7) A  Nemzeti Eszközkezelő megküldi az  ingatlanügyi hatóságnak a  (6)  bekezdés szerinti bejegyzés alapjául szolgáló 
okiratot.

 (8) A részletvétel részletes szabályait az e törvény alapján kiadott végrehajtási rendelet tartalmazza.
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IV. FEJEZET 
A FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEINEK ELEGET TEVŐ BÉRLŐ LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉSE

6. A lakásbérleti szerződés feltételei

8. § (1) A fizetési kötelezettségeinek eleget tevő bérlő (a 8–13. §, valamint a 19–20. § tekintetében a továbbiakban: bérlő) 
a 2. § (3) bekezdés szerinti tájékoztató levél kézhezvételét követő 60 napon belül a Nemzeti Eszközkezelő részére 
megküldött, teljes bizonyító erejű magánokirat formájában tett nyilatkozatával a  NET  tv. 22.  § (1)  bekezdés 
a) vagy c)  pontja alapján létrejött lakásbérleti jogviszonyát e  törvény és végrehajtási rendelete rendelkezései 
figyelembevételével fenntarthatja. A  határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a  nyilatkozatot a  bérlő a  határidő 
utolsó napján a Nemzeti Eszközkezelő székhelyén átadta vagy postára adta.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti lehetőséggel a  fizetési kötelezettségeiknek eleget tevő bérlőtársak az  egybehangzó vagy 
közös, teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt nyilatkozatukkal élhetnek. Ha a  bérlőtársak közül csak egy 
bérlőtárs nyilatkozik a lakásbérlet fenntartására vonatkozóan, és a többi bérlőtárs nem nyilatkozik, abban az esetben 
a nyilatkozatot tevő bérlőtárs nyilatkozata az irányadó.

 (3) Ha a  fizetési kötelezettségeinek eleget tevő bérlő a  2.  § (3)  bekezdése szerinti tájékoztató levél alapján nem él 
nyilatkozattételi lehetőségével sem a  tulajdonszerzésre, sem a  lakásbérleti jogviszony fenntartására irányulóan, 
akkor a  meglévő lakásbérleti jogviszonya fennmarad, és a  Nemzeti Eszközkezelő gondoskodik az  e  törvény 
végrehajtására kiadott rendeletben foglaltaknak megfelelő, emelt lakásbérleti díj mértékét tartalmazó értesítés 
megküldéséről.

 (4) A  lakásbérleti jogviszony (1)  bekezdés szerinti fenntartása és (3)  bekezdés szerinti fennmaradása esetén a  fizetési 
kötelezettségeinek eleget tevő bérlő az  ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett visszavásárlási jogát a  NET  tv. 
rendelkezései szerint gyakorolhatja.

 (5) A  lakbér mértékét és a  lakásbérleti jogviszony részletes szabályait az  e  törvény végrehajtására kiadott rendelet 
határozza meg.

9. §  A lakásbérleti szerződés alapján a  bérlő köteles a  megállapított lakbért a  Nemzeti Eszközkezelő részére havi 
rendszerességgel megfizetni.

10. §  A lakásbérleti szerződés létrejöttére, tartalmára és megszűnésére a Lakástörvény szabályait a következő eltérésekkel 
kell alkalmazni:
a) a  bérlő az  ingatlanba a  lakásbérleti szerződés e  törvény szerinti módosítását követően csak a  házastársát 

vagy élettársát, saját, illetve házastársa vagy élettársa nevelésében álló, családi pótlékra jogosító gyermeket, 
továbbá a  családi pótlék összegének számítása szempontjából figyelembe vett gyermeket fogadhatja be, 
a Nemzeti Eszközkezelő előzetes írásbeli hozzájárulásával,

b) a lakóingatlanra és a tartalék ingatlanra bérlőtársi jogviszonyt létesíteni nem lehet,
c) a  lakásbérleti szerződés megszűnése után a  volt bérlő és az  ingatlanban visszamaradó más személyek 

elhelyezésre nem tarthatnak igényt,
d) a  bérlő halála esetén a  bérlővel annak életében együtt lakó házastársa vagy élettársa, a  bérlő, illetve 

házastársa vagy élettársa családi pótlékra jogosító gyermeke, illetve a  bérlővel még életében együtt lakó 
gyermeke a lakásbérleti jogot folytathatja,

e) a  Nemzeti Eszközkezelő a  lakásbérleti szerződésben kikötheti a  bérlő ingatlanban történő életvitelszerű 
bentlakásának kötelezettségét,

f ) a lakóingatlannal és a tartalék ingatlannal összefüggésben felmerülő, a Lakástörvény 13. § (1) bekezdésében 
meghatározott költségek a bérlőt terhelik,

g) a  bérlőt terhelik a  lakóingatlan vagy a  tartalék ingatlan használatával kapcsolatos közüzemi költségek, 
valamint társasházi lakás esetében a közös költség fizetése,

h) a  bérbeadó jogosult a  lakásbérleti szerződést felmondani, ha a  bérlő felszólítás ellenére sem fizeti meg 
a  lakbért, a  lakóingatlannal és a  tartalék ingatlannal kapcsolatos közüzemi díjakat vagy társasházi lakás 
esetében a közös költséget,

i) a  bérbeadó a  lakóingatlan és a  tartalék ingatlan állapotát és rendeltetésszerű használatát évente legalább 
egy alkalommal ellenőrzi, amit a bérlő tűrni köteles,

j) a lakásbérleti szerződésben a bérlő hozzájárul ahhoz, hogy a Nemzeti Eszközkezelő a közüzemi szolgáltatótól 
a bérlő közüzemi díjhátralékának mértékéről vagy annak hiányáról adatszolgáltatást kérjen,
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k) bérlőtársi jogviszony esetén, ha a  bérbeadó a  lakásbérleti szerződést olyan okból mondja fel, amely 
felmondási ok valamennyi bérlőtárssal szemben fennáll, a  felmondást elég, ha a  bérbeadó az  egyik 
bérlőtárssal közli.

11. §  A Nemzeti Eszközkezelő kötelezheti a  bérlőt a  lakásbérleti szerződésben előre fizetésre alkalmas fogyasztásmérő 
felszerelésének kérelmezésére a közüzemi szolgáltatótól, abban az esetben, ha törvény alapján a bérlőt ezért külön 
díjfizetési kötelezettség nem terheli.

7. A lakásbérleti szerződés felmondása

12. § (1) A  Nemzeti Eszközkezelő a  lakásbérleti szerződést felmondhatja, ha a  bérlő vagy a  háztartás más tagja a  NET  tv. 
szerinti, az  állam tulajdonszerzésére irányuló adásvételi szerződés megkötése érdekében hamisított vagy valótlan 
tartalmú iratokkal, nyilatkozatokkal a Nemzeti Eszközkezelőt megtévesztette.

 (2) Ha a lakásbérleti jogviszony megszűnik, az üresen maradt lakóingatlanra és tartalék ingatlanra a VI. Fejezet szerinti 
eljárást kell alkalmazni.

V. FEJEZET 
A HATÁROZOTT IDEJŰ LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ BÉRLŐK OTTHONTEREMTÉSI ÉS 
LAKHATÁSI FELTÉTELEI

13. § (1) Annak a  bérlőnek, akinek a  NET  tv. végrehajtási rendeletében és a  lakásbérleti szerződésében foglaltak alapján 
2019. január 1-jét követően a határozott idejű lakásbérleti szerződése határozatlan idejűvé alakul át, az átalakulás 
napját követő 90. napon, de legkorábban 2019. október 1-jén e törvény végrehajtási rendeletében foglaltak szerinti 
kiszámított vételáron az  általa bérelt ingatlanon tulajdonjoga keletkezik, ha a  bérlő a  (4)  bekezdésben foglalt 
határidőn belül részletvételre irányuló nyilatkozatot tesz. A határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a nyilatkozatot 
a bérlő a határidő utolsó napján a Nemzeti Eszközkezelő székhelyén átadta vagy postára adta.

 (2) A  vételárat a  Részletvevő az  e  törvény végrehajtási rendeletében meghatározottak szerint megállapított 
időpontokban és több részletben fizeti meg.

 (3) A  Nemzeti Eszközkezelő az  (1)  bekezdés szerinti bérlőt a  határozott idejű lakásbérleti szerződésnek határozatlan 
idejűvé történő átalakulását követő 15 napon belül tájékoztatja a  tulajdonszerzési lehetőségről és a  bérleti 
jogviszony fenntartásának és fennmaradásának feltételeiről. A  Nemzeti Eszközkezelő a  bérlőtársakat egy levélben 
tájékoztatja. A tájékoztató levél részletes tartalmát és kézbesítésének szabályait az e törvény végrehajtására kiadott 
rendelet határozza meg.

 (4) Az  (1)  bekezdés szerinti bérlő a  (3)  bekezdés szerinti tájékoztató levél kézhezvételét követő 60 napon belül 
a  Nemzeti Eszközkezelő részére megküldött, teljes bizonyító erejű magánokirat formájában tett nyilatkozata 
alapján a  NET  tv. 22.  § (1)  bekezdés a) vagy c)  pontja alapján létrejött lakásbérleti jogviszonyát e  törvény és 
végrehajtási rendelete rendelkezései figyelembevételével fenntarthatja. A határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha 
a nyilatkozatot a bérlő a határidő utolsó napján a Nemzeti Eszközkezelő székhelyén átadta vagy postára adta.

 (5) A  (4)  bekezdés szerinti lehetőséggel a  bérlőtársak csak az  egybehangzó vagy közös, teljes bizonyító erejű 
magánokiratban foglalt nyilatkozatuk alapján élhetnek.

 (6) Ha a  fizetési kötelezettségeinek eleget tevő bérlő a  (3)  bekezdés szerinti tájékoztató levél alapján nem él 
nyilatkozattételi lehetőségével sem a  tulajdonszerzésre, sem a  lakásbérleti jogviszony fenntartására irányulóan, 
akkor a  bérlő meglévő lakásbérleti jogviszonya fennmarad, és a  Nemzeti Eszközkezelő gondoskodik az  e  törvény 
végrehajtására kiadott rendeletben foglaltak szerint módosított, emelt lakásbérleti díj mértékét tartalmazó 
lakásbérleti szerződés megküldéséről.

 (7) Az (1) bekezdés szerinti bérlő e § szerinti tulajdonszerzésére a 7. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.
 (8) A  (4)  bekezdés szerint fenntartott vagy fennmaradó lakásbérleti jogviszonyra a  IV. Fejezet rendelkezéseit kell 

alkalmazni.
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VI. FEJEZET 
A MEGÜRESEDETT LAKÓINGATLANRA ÉS TARTALÉK INGATLANRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

14. §  A megüresedett lakóingatlan és tartalék ingatlan (a továbbiakban együtt: megüresedett ingatlan) hasznosításáról, 
értékesítéséről, illetve az e fejezet szerinti tulajdonváltozáshoz kapcsolódó feladatokról az MNV Zrt. gondoskodik.

15. §  Az MNV Zrt. a  megüresedett ingatlant – elsősorban az  egészségügyi ágazat szükségleteinek megoldása 
érdekében  – szolgálati lakásként történő hasznosítás céljából az  egészségügyért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium vagy valamely, az  egészségügyért felelős miniszter által felügyelt, illetve irányítása alatt álló 
költségvetési szerv vagyonkezelésébe adja.

16. §  Ha a  megüresedett ingatlan a  15.  § szerinti cél megvalósítása érdekében nem szükséges, az  MNV Zrt. 
a megüresedett ingatlant az állami vagyonról szóló törvény szerint versenyeztetés útján értékesíti.

17. § (1) Ha az  MNV Zrt. megállapítja, hogy az  állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) 
Korm.  rendelet 47/M. § (3) és (4) bekezdése szerint az árverés eredménytelen, e  törvény erejénél fogva az árverés 
eredménytelenségének MNV Zrt. általi megállapítása napján a megüresedett ingatlanon a megüresedett ingatlan 
fekvése szerint illetékes helyi önkormányzatnak ingyenesen tulajdonjoga keletkezik.

 (2) Az  ingatlanügyi hatóság az  ingatlannyilvántartásról szóló 1997.  évi CXLI.  törvény 32.  § (1)  bekezdésétől eltérően 
az (1) bekezdés szerinti tulajdonváltozást az illetékességi területén található lakóingatlanok vonatkozásában az MNV 
Zrt.-nek a  tulajdonjogot keletkeztető jogszabályhelyet, helyrajzi számot, a  tulajdonszerző helyi önkormányzat 
adatait, tulajdoni hányadot tartalmazó okirata alapján jegyzi be.

 (3) E § szerinti tulajdonváltozás esetében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.  törvény (a  továbbiakban: Nvtv.) 
13. § (4) és (5) bekezdését nem kell alkalmazni.

 (4) E § szerinti tulajdonváltozás következtében felmerülő általános forgalmi adó fizetési kötelezettséget az állam viseli.

18. §  A megüresedett ingatlanokkal kapcsolatos eljárás részletes szabályait az e törvény végrehajtására kiadott rendelet 
állapítja meg.

VII. FEJEZET 
A SZOCIÁLIS CSALÁDIHÁZ-ÉPÍTÉSI PROGRAM KERETÉBEN FELÉPÜLT LAKHATÁSI CÉLÚ INGATLANOK 
ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBA ADÁSA

19. § (1) E  törvény erejénél fogva e  törvény hatálybalépésének napján az  Ócsán megvalósuló Szociális Családiház-építési 
Program keretében felépült, az 1. mellékletben felsorolt lakhatási célú ingatlanokon, valamint az ingatlanokon lévő 
víziközmű vagyonelemeken Ócsa Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) a fennálló lakásbérleti 
jogviszonyokkal terhelten, a  fennálló lakásbérleti jogviszonyokból eredő jogosultságok és kötelezettségek 
átszállásával ingyenesen tulajdonjoga keletkezik.

 (2) Az  Önkormányzat az  (1)  bekezdés szerinti ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülését követő két éven belül 
a  bérlő számára a  Nemzeti Eszközkezelő által kötött lakásbérleti szerződésben meghatározottaknál hátrányosabb 
feltételeket nem határozhat meg.

 (3) Az  ingatlanügyi hatóság az  ingatlannyilvántartásról szóló 1997.  évi CXLI.  törvény 32.  § (1)  bekezdésétől eltérően 
az  (1)  bekezdés szerinti tulajdonváltozást az  illetékességi területén található lakóingatlanok vonatkozásában 
a Nemzeti Eszközkezelőnek a  tulajdonjogot keletkeztető jogszabályhelyet, helyrajzi számot, a  tulajdonszerző helyi 
önkormányzat adatait, tulajdoni hányadot tartalmazó okirata alapján jegyzi be.

 (4) Az e § szerinti tulajdonváltozás esetében az Nvtv. 13. § (4) és (5) bekezdéseit nem kell alkalmazni.
 (5) Az  e  § szerinti tulajdonváltozás következtében felmerülő általános forgalmi adó fizetési kötelezettséget az  állam 

viseli.
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VIII. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. Felhatalmazó rendelkezések

20. §  Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
a) a  2.  § (3)  bekezdés és a  13.  § (3)  bekezdés szerinti tájékoztató levél részletes tartalmát, megküldésének 

határidejét, valamint az érintettek tájékoztatásának egyéb módját;
b) a  lakóingatlan és a  tartalék ingatlan egy összegben történő megvásárlásának alapját képező vételár 

meghatározásának módját és a vételár kedvezményeket, valamint azok mértékét, továbbá az egy összegben 
történő megvásárlásra irányuló adásvételi szerződés megkötésének legkésőbbi időpontját;

c) a  részletvétel részletes szabályait, különösen a  vételár meghatározásának módját, a  részletek összege 
és megfizetési határideje meghatározásának módját, valamint a  fizetési kötelezettség elmulasztásának 
következményeit;

d) az  e  törvény szerinti lakásbérleti szerződés részletes feltételeit és szabályait, különösen a  lakásbérleti 
szerződés bérbeadó általi felmondására vonatkozó részletes, a  lakásbérleti jogviszonyból eredő követelések 
számlázásával kapcsolatos szabályokat, valamint a  8.  § (3)  bekezdés és a  13.  § (6)  bekezdése szerinti 
nyilatkozattétel hiányában történő lakásbérleti jogviszony fennmaradásának feltételeit;

e) a  Nemzeti Eszközkezelő és a  bérlő között létrejött lakásbérleti szerződésben meghatározandó lakbér 
mértékét,

f ) az MNV Zrt. vagyonkezelésében lévő megüresedett ingatlanokkal kapcsolatos eljárás részletes szabályait,
g) a tartalék ingatlan ideiglenes elhelyezést biztosító ingatlanként történő felhasználásának szabályait.

9. Hatályba léptető rendelkezés

21. §  Ez a törvény 2019. január 1-jén lép hatályba.

10. Átmeneti rendelkezések

22. § (1) A  2019. január 1-jét megelőzően, a  Kormány rendeletében a  Nemzeti Eszközkezelő által megvásárolható 
lakóingatlanokra vonatkozóan benyújtott azon jogszabályi feltételeknek megfelelő szándéknyilatkozatok esetében, 
amelyek alapján 2019. január 1-ig a  Nemzeti Eszközkezelő a  hiteladós vagy zálogkötelezett lakóingatlanára 
vonatkozóan adásvételi szerződést nem kötött, a Nemzeti Eszközkezelő e törvény hatálybalépését követő 30 napon 
belül tájékoztatja a  hiteladóst vagy zálogkötelezettet, hogy e  törvény alapján kizárólag egy összegben történő 
megvásárlás vagy részletvétel útján történő tulajdonszerzésre van lehetősége, új lakásbérleti jogviszony létesítésére 
nem kerülhet sor. Amennyiben a  hiteladós vagy zálogkötelezett fenntartja a  szándéknyilatkozatát a  lakóingatlan 
Nemzeti Eszközkezelő által megvásárlására vonatkozóan, abban az esetben a NET tv. 18/A. §-át nem kell alkalmazni, 
és az e törvény szerinti egy összegben történő megvásárlás vagy részletvétel szabályait megfelelően alkalmazni kell.

 (2) A  hiteladós vagy zálogkötelezett az  (1)  bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételét követő 60 napon belül 
a Nemzeti Eszközkezelő részére megküldött, teljes bizonyító erejű magánokirat formájában nyilatkozhat arról, hogy 
fenntartja-e a szándéknyilatkozatát a lakóingatlan Nemzeti Eszközkezelő által történő megvásárlására vonatkozóan. 
A határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a nyilatkozatot a nyilatkozatot tevő a határidő utolsó napján a Nemzeti 
Eszközkezelő székhelyén átadta vagy postára adta.

 (3) A  Nemzeti Eszközkezelő 2019. augusztus 1-től 2019. október 1-ig terjedő időszakban a  vagyonkezelésében lévő 
ingatlanokon fennálló lakásbérleti szerződések esetében nem él a 10. § h) pontja és a NET tv. 23. § h) pontja szerinti 
felmondás jogával.

11. Sarkalatossági záradék

23. §  E törvény 17.  § (3)  bekezdése és 19.  § (4)  bekezdése az  Alaptörvény 38.  cikk (1) és (2)  bekezdése alapján 
sarkalatosnak minősül.
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12. Módosító rendelkezések

24. §  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 26. § (1) bekezdés u) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:)
„u) a  magánszemély lakásvásárlása, amennyiben az  a  hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni 
nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvényben meghatározott visszavásárlási jog 
érvényesítésével, vagy a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének 
biztosításáról szóló törvényben meghatározott egyösszegű vásárlással vagy részletvétellel történik;”

25. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995.  évi CXVII.  törvény 1.  melléklet 7.  pontjának 7.19.  alpontja a  következő 
e) ponttal egészül ki:
(Egyéb indokkal adómentes:
a szociálisan rászorult magánszemély hiteladós vagy – ha a  lakóingatlan nem a  hiteladós tulajdonában van – 
a zálogkötelezett lakhatásának biztosítása érdekében)
„e) a  Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról 
szóló törvényben meghatározott ingatlanvásárlás esetében a  magánszemélyt megillető kamatmentesség, 
vételárengedmény és részletfizetési kedvezmény;”

26. §  Az illetékekről szóló 1990.  évi XCIII.  törvény módosításáról, valamint a  hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási 
szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/C. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(Tárgyánál fogva díjmentes:)
„l) a  lakóingatlanon alapított zálogjog fedezetével kötött, devizaalapú kölcsönszerződésből származó követelés 
törvényben rögzített árfolyamon történő végtörlesztése során megszűnt jelzálogjog, végrehajtási jog, továbbá 
az elidegenítési és terhelési tilalom törlésére irányuló eljárás, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek 
eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény és a Nemzeti Eszközkezelő 
Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló törvény alapján
la) a visszavásárlási jog bejegyzésére és törlésére irányuló eljárás,
lb) a Magyar Állam javára szóló jelzálogjog és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésére irányuló 
eljárás,
lc) a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelői jogának törlésére irányuló eljárás,
ld) a magánszemély tulajdonszerzésének bejegyzésére irányuló eljárás,”

27. §  A NET tv. 22. §-a és 23. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„22.  § (1) A  Nemzeti Eszközkezelő pályázat alapján kiválasztott személlyel vagy személyekkel a  lakhatási célú 
ingatlanra kizárólag határozatlan időre szóló lakásbérleti szerződést köt.
(2) A  lakásbérleti szerződés alapján a  bérlő köteles a  megállapított lakbért a  Nemzeti Eszközkezelő részére havi 
rendszerességgel megfizetni.
23.  § A lakásbérleti szerződés létrejöttére, tartalmára és megszűnésére a  Lakástörvény szabályait a  következő 
eltérésekkel kell alkalmazni:
a) a  bérlő az  ingatlanba a  lakásbérleti szerződés létrejöttét követően csak a  házastársát vagy élettársát, saját, 
illetve házastársa vagy élettársa nevelésében álló, családi pótlékra jogosító gyermeket, továbbá a  családi pótlék 
összegének számítása szempontjából figyelembe vett gyermeket fogadhatja be, a  Nemzeti Eszközkezelő előzetes 
írásbeli hozzájárulásával,
b) a lakhatási célú ingatlanra bérlőtársi jogviszonyt létesíteni kizárólag a lakásbérleti szerződés megkötésekor lehet,
c) a  lakásbérleti szerződés megszűnése után a  volt bérlő és az  ingatlanban visszamaradó más személyek 
elhelyezésre nem tarthatnak igényt,
d) a bérlő halála esetén a bérlővel annak életében együtt lakó házastársa vagy élettársa, a bérlő, illetve házastársa 
vagy élettársa családi pótlékra jogosító gyermeke, illetve a  bérlővel még életében együtt lakó gyermeke 
a lakásbérleti jogot folytathatják,
e) a  Nemzeti Eszközkezelő a  lakásbérleti szerződésben kikötheti a  bérlő ingatlanban történő életvitelszerű 
bentlakásának kötelezettségét,



35294 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 204. szám 

f ) a  lakóingatlannal és a  tartalék ingatlannal összefüggésben felmerülő, a  Lakástörvény 13.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott költségek a  bérlőt, a  lakhatási célú ingatlanok esetében a  Lakástörvény 13.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott költségek közül a pótlással és a cserével kapcsolatos költségek a bérbeadót terhelik,
g) a  bérlőt terhelik az  ingatlan használatával kapcsolatos közüzemi költségek, valamint társasházi lakás esetében 
a közös költség fizetése,
h) a bérbeadó jogosult a lakásbérleti szerződést felmondani, ha a bérlő felszólítás ellenére sem fizeti meg a lakbért, 
az ingatlannal kapcsolatos közüzemi díjakat vagy társasházi lakás esetében a közös költséget,
i) a bérbeadó az ingatlan állapotát és rendeltetésszerű használatát évente legalább egy alkalommal ellenőrzi, amit 
a bérlő tűrni köteles,
j) a  lakásbérleti szerződésben a  bérlő hozzájárul ahhoz, hogy a  Nemzeti Eszközkezelő a  közüzemi szolgáltatótól 
a bérlő közüzemi díjhátralékának mértékéről vagy annak hiányáról adatszolgáltatást kérjen.
k) bérlőtársi jogviszony esetén, ha a bérbeadó a lakásbérleti szerződést olyan okból mondja fel, amely felmondási ok 
valamennyi bérlőtárssal szemben fennáll, a felmondást elég, ha a bérbeadó az egyik bérlőtárssal közli.”

28. §  A NET tv. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
a) a  Nemzeti Eszközkezelő 4.  § (2)  bekezdésben megjelölt feladatainak ellátását kizárólagos jog alapján végző 
költségvetési szervek és gazdasági társaságok körét, valamint e feladatok ellátásával összefüggő kötelezettségeiket,
b) a szociálisan rászorult személyek körét és a szociális rászorultság igazolásának módját,
c) a Nemzeti Eszközkezelő és a bérlő között létrejött lakásbérleti szerződésben a bérlő szociális helyzetére tekintettel 
érvényesíthető lakbér mértékét,
d) a  lakásbérleti szerződés bérbeadó általi felmondására vonatkozó részletes, a  bérlő szociális helyzetét is 
figyelembe vevő feltételeket és szabályokat,
e) a lakásbérleti jogviszonyból eredő követelések számlázásával kapcsolatos szabályokat,
f ) a lakhatási célú ingatlan bérlői pályázat útján történő kiválasztásának szabályait,
g) a tartalék ingatlan tekintetében fennálló lakásbérleti jogviszony feltételeit, különös tekintettel a lakbér mértékére, 
a lakásbérleti szerződés időtartamára, a bérlő kötelezettségeire.”

29. §  A NET tv. 30. §-a és 30/A. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„30.  § (1) A  2019. január 1-jét megelőzően, a  Kormány rendeletében meghatározott, a  Nemzeti Eszközkezelő 
által megvásárolható lakóingatlanokra vonatkozóan benyújtott szándéknyilatkozatokon kívül a  Nemzeti 
Eszközkezelőhöz vagy a pénzügyi intézményhez benyújtott szándéknyilatkozatok elutasításra kerülnek. A pénzügyi 
intézmény a  hiteladós vagy zálogkötelezett késedelmes tartozásának megfizetése érdekében egyeztetést folytat 
a hiteladóssal vagy zálogkötelezettel e törvény hatálybalépését követő 60 napon belül.
(2) A végrehajtási eljárás e törvény hatálybalépését követő 61. napon folytatódik.
30/A. § A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról 
szóló 2018. évi CIII. törvénnyel módosított 22. és 23. § rendelkezéseit a Nemzeti Eszközkezelővel 2019. január 1-jén 
fennálló lakásbérleti jogviszonyokra is alkalmazni kell.”

13. Hatályon kívül helyező rendelkezések

30. §  Hatályát veszti a NET tv.
a) 1. § a)–b) és g) pontja, 1. § n) pont nc) alpontja,
b) 3. §-a,
c) 5–6. §-a,
d) 7. § (2) és (3a) bekezdése,
e) 7/A. §-a,
f ) 24/A. §-a,
g) 30/B. §-a.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2018. évi CIII. törvényhez

Az Ócsán megvalósuló Szociális Családiház-építési Program keretében felépült lakhatási célú 
ingatlanok és a rendeltetésszerű használatukhoz tartozó egyéb ingatlanok

Helyrajzi szám Cím

Ócsa belterület 4901 2364 Ócsa, Platánfa u.

Ócsa belterület 4902 2364 Ócsa, Tölgyfa u. 2.

Ócsa belterület 4903 2364 Ócsa, Tölgyfa u. 4.

Ócsa belterület 4904 2364 Ócsa, Kőrisfa u. 2.

Ócsa belterület 4905 2364 Ócsa, Platánfa u. 1.

Ócsa belterület 4906 2364 Ócsa, Platánfa u. 3.

Ócsa belterület 4907 2364 Ócsa, Kőrisfa u. 4.

Ócsa belterület 4908 2364 Ócsa, Kőrisfa u. 6.

Ócsa belterület 4909 2364 Ócsa, Platánfa u. 5.

Ócsa belterület 4910 2364 Ócsa, Platánfa u. 7.

Ócsa belterület 4911 2364 Ócsa, Kőrisfa u. 8.

Ócsa belterület 4912 2364 Ócsa, Kőrisfa u 10.

Ócsa belterület 4913 2364 Ócsa, Platánfa u. 9.

Ócsa belterület 4914 2364 Ócsa, Platánfa u. 11.

Ócsa belterület 4915 2364 Ócsa, Kőrisfa u. 12.

Ócsa belterület 4916 2364 Ócsa, Kőrisfa u. 14.

Ócsa belterület 4917 2364 Ócsa, Platánfa u. 13.

Ócsa belterület 4918 2364 Ócsa, Platánfa u. 15.

Ócsa belterület 4919 2364 Ócsa, Kőrisfa u. 16.

Ócsa belterület 4920 2364 Ócsa, Jegenyefa u.

Ócsa belterület 4921 2364 Ócsa, Jegenyefa u. 2.

Ócsa belterület 4922 2364 Ócsa, Jegenyefa u. 4.

Ócsa belterület 4923 2364 Ócsa, Kőrisfa u.

Ócsa belterület 4924 2364 Ócsa, Kőrisfa u. 17.

Ócsa belterület 4925 2364 Ócsa, Kőrisfa u. 19

Ócsa belterület 4926 2364 Ócsa, Jegenyefa u. 6.

Ócsa belterület 4927 2364 Ócsa, Jegenyefa u. 8.

Ócsa belterület 4928 2364 Ócsa, Jegenyefa u. 10.

Ócsa belterület 4929 2364 Ócsa, Jegenyefa u. 12.

Ócsa belterület 4930 2364 Ócsa, Jegenyefa u. 14.

Ócsa belterület 4931 2364 Ócsa, Jegenyefa u. 16.

Ócsa belterület 4932 2364 Ócsa, Jegenyefa u.

Ócsa belterület 4933 2364 Ócsa, Kőrisfa u. 9.

Ócsa belterület 4934 2364 Ócsa, Kőrisfa u. 11.

Ócsa belterület 4935 2364 Ócsa, Kőrisfa u. 13.

Ócsa belterület 4936 2364 Ócsa, Kőrisfa u. 15
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Ócsa belterület 4937 2364 Ócsa, Jegenyefa u. 1.

Ócsa belterület 4938 2364 Ócsa, Hársfa u. 2.

Ócsa belterület 4939 2364 Ócsa, Hársfa u. 4.

Ócsa belterület 4940 2364 Ócsa, Jegenyefa u. 3.

Ócsa belterület 4941 2364 Ócsa, Jegenyefa u. 5.

Ócsa belterület 4942 2364 Ócsa, Hársfa u. 6.

Ócsa belterület 4943 2364 Ócsa, Hársfa u. 8.

Ócsa belterület 4944 2364 Ócsa, Jegenyefa u. 7.

Ócsa belterület 4945 2364 Ócsa, Jegenyefa u. 9.

Ócsa belterület 4946 2364 Ócsa, Hársfa u. 10.

Ócsa belterület 4947 2364 Ócsa, Hársfa u. 12.

Ócsa belterület 4948 2364 Ócsa, Jegenyefa u. 11.

Ócsa belterület 4949 2364 Ócsa, Jegenyefa u. 13.

Ócsa belterület 4950 2364 Ócsa, Hársfa u. 14.

Ócsa belterület 4951 2364 Ócsa, Szilfa u. 10.

Ócsa belterület 4952 2364 Ócsa, Szilfa u. 12.

Ócsa belterület 4953 2364 Ócsa, Szilfa u. 14.

Ócsa belterület 4954 2364 Ócsa, Szilfa u. 16.

Ócsa belterület 4955 2364 Ócsa, Szilfa u.

Ócsa belterület 4956 2364 Ócsa, Szilfa u. 2.

Ócsa belterület 4957 2364 Ócsa, Szilfa u. 4

Ócsa belterület 4958 2364 Ócsa, Szilfa u. 6.

Ócsa belterület 4959 2364 Ócsa, Szilfa u. 8.

Ócsa belterület 4960 2364 Ócsa, Hársfa u. 13.

Ócsa belterület 4961 2364 Ócsa, Tölgyfa u. 18.

Ócsa belterület 4962 2364 Ócsa, Tölgyfa u. 16.

Ócsa belterület 4963 2364 Ócsa, Hársfa u. 11.

Ócsa belterület 4964 2364 Ócsa, Hársfa u. 9.

Ócsa belterület 4965 2364 Ócsa, Tölgyfa u. 14.

Ócsa belterület 4966 2364 Ócsa, Tölgyfa u. 12.

Ócsa belterület 4967 2364 Ócsa, Hársfa u. 7.

Ócsa belterület 4968 2364 Ócsa, Hársfa u. 5.

Ócsa belterület 4969 2364 Ócsa, Tölgyfa u. 10.

Ócsa belterület 4970 2364 Ócsa, Tölgyfa u. 8.

Ócsa belterület 4971 2364 Ócsa, Hársfa u. 3.

Ócsa belterület 4972 2364 Ócsa, Hársfa u. 1.

Ócsa belterület 4973 2364 Ócsa, Tölgyfa u. 6.

Ócsa belterület 4974 2364 Ócsa, Kőrisfa u. 1.

Ócsa belterület 4975 2364 Ócsa, Kőrisfa u. 3.

Ócsa belterület 4976 2364 Ócsa, Kőrisfa u. 5.
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Ócsa belterület 4977 2364 Ócsa, Kőrisfa u. 7.

Ócsa belterület 4978 2364 Ócsa, Hársfa u.

Ócsa belterület 4979 2364 Ócsa, Tölgyfa u.

Ócsa belterület 4980 2364 Ócsa, Tölgyfa u. 15.

Ócsa belterület 4981 2364 Ócsa, Tölgyfa u. 13.

Ócsa belterület 4982 2364 Ócsa, Tölgyfa u. 11.

Ócsa belterület 4983 2364 Ócsa, Tölgyfa u. 9.

Ócsa belterület 4984 2364 Ócsa, Tölgyfa u. 7.

Ócsa belterület 4985 2364 Ócsa, Tölgyfa u. 5.

Ócsa belterület 4986 2364 Ócsa, Nyírfa u. 1.

Ócsa belterület 4987 2364 Ócsa, Nyírfa u. 3.

Ócsa belterület 4988 2364 Ócsa, Nyírfa u.

Ócsa belterület 4989 2364 Ócsa, Tölgyfa u. 3.

Ócsa belterület 4990 2364 Ócsa, Tölgyfa u. 1.

2018. évi CIV. törvény
egyes kutatás-fejlesztéssel, valamint szakképzéssel összefüggő törvények módosításáról*

1. A Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény módosítása

1. §  A Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény (a továbbiakban: Díj törvény) a következő 3/A. §-sal 
egészül ki:
„3/A. § (1) A 65. életévét betöltött, Széchenyi-díjjal elismert személy tudományos alkotói járadékban részesíthető.
(2) Nem részesülhet tudományos alkotói járadékban:
a) a  Magyar Művészeti Akadémiáról szóló törvény szerint művészeti járadékban részesülő vagy arra jogosult 
személy,
b) a Magyar Tudományos Akadémia vagy a Magyar Művészeti Akadémia rendes vagy levelező tagja,
c) aki a tudományos alkotói járadék megállapítását megalapozó elismerésről lemondott, vagy
d) akitől a tudományos alkotói járadék megállapítását megalapozó elismerést visszavonták.
(3) A tudományos alkotói járadék fedezetét a Magyar Tudományos Akadémia költségvetésében kell biztosítani.
(4) A tudományos alkotói járadék havi mértéke az öregségi teljes nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb 
összegének 425%-a.
(5) A tudományos alkotói járadék élethosszig tartó juttatás.”

2. §  A Díj törvény 7/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Díj adományozásával, illetve visszavonásával kapcsolatos eljárás lefolytatásához szükséges adatok biztosítása 
céljából a  díjazási javaslat előkészítéséért felelős szerv és az  előterjesztő részére, továbbá a  tudományos alkotói 
járadék folyósításához szükséges adatok ellenőrzése céljából a  tudományos alkotói járadék folyósításáért felelős 
szerv részére az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartásból adat továbbítható. A  köztársasági elnök, illetve hivatalának 
köztisztviselője a nyilvántartásba jogosult betekinteni.”

3. §  A Díj törvény a következő 7/B. §-sal egészül ki:
„7/B.  § (1) A  tudományos alkotói járadék folyósítását a  Magyar Tudományos Akadémia közfeladatként a  Magyar 
Tudományos Akadémia Titkársága (a továbbiakban: Titkárság) útján, külön jogszabályban meghatározott eljárásban 
végzi.

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A  Titkárság a  tudományos alkotói járadék folyósításával kapcsolatban kezeli a  Széchenyi-díjban részesített 
személy
a) természetes személyazonosító adatait,
b) állampolgárságát,
c) állandó lakcímét,
d) tartózkodási helyét,
e) telefonszámát,
f ) elektronikus levélcímét
g) banki folyószámlaszámát,
h) elismerésben részesülésének időpontját,
i) 7/A. § (1) bekezdés szerinti egyéb adatait.”

4. §  A Díj törvény 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki
„(4) Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy a  tudományos alkotói járadék igénylésének és folyósításának részletes 
szabályait rendeletben megállapítsa.”

2. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása

5. §  A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 2. §-a a következő 53. és 54. ponttal egészül 
ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„53. zárt rendszerű elektronikus távoktatás: elméleti képzési ismeretanyag oktatását digitális tananyag formájában 
informatikai hálózaton (Internet, intranet) keresztül zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerrel 
megvalósító távoktatási forma, ahol az  oktató, az  oktatásszervező és a  tanuló vagy a  képzésben résztvevő 
közös kommunikációs eszköze a  számítógép és az  informatikai hálózat, továbbá a  zárt rendszerű távoktatási 
képzésmenedzsment rendszer;
54. zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer: a  tanuló vagy a képzésben résztvevő képzését tervező, 
szervező és ellenőrző, a  képzéshez szükséges digitális tananyagot valamint kiegészítő ismeretanyagot a  képzési 
program szerint számára eljuttató (webböngészőben megjelenítő), minősített és tanúsított zárt informatikai 
rendszer, amely a  képzésszervezésen túl adatbázisában manipulálhatatlanul rögzíti és értékeli – valamint 
a  felnőttképzési, szakképzési és köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer számára közvetíti – a  tanuló 
vagy a  képzésben résztvevő képzési programban rögzített előrehaladását, ellenőrző kérésekre adott válaszait, 
eredményeit, tevékenységét és végrehajtja – a  tanuló vagy a  képzésben résztvevő teljesítményének értékelése 
alapján – a képzési program szerint lehetséges navigációs kéréseit.”

6. §  Az Szt. 4/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  állami felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézmény a  szakképesítésért felelős miniszter 
hozzájárulásával folytathat államilag támogatott iskolai rendszerű szakképzést.”

7. § (1) Az Szt. 4/B. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  felsőoktatási intézmény, valamint a  szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter engedélyével 
a  szakképzési centrum az  ágazati képző központban részesedést szerezhet. A  felsőoktatási intézményben, 
szakképzési centrumban magasabb vezetői és vezetői megbízással rendelkező személy és e személy hozzátartozója 
nem lehet a  részesedéssel érintett ágazati képző központ vezető tisztségviselője, könyvvizsgálója és felügyelő 
bizottsági tagja.”

 (2) Az Szt. 4/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A szakképzési centrum első számú felelős vezetője és képviselője a  főigazgató, aki eljár és dönt mindazokban 
az ügyekben, amelyeket jogszabály vagy a szervezeti és működési szabályzat nem utal más személy vagy testület 
hatáskörébe. A  kancellár a  szakképzési centrum vezetőjeként és képviselőjeként jár el a  4/D.  § (2)  bekezdés 
a)–f )  pontjában meghatározott feladatai tekintetében. A  főigazgató a  kancellár döntésével vagy intézkedésével 
szemben, illetve intézkedésének elmulasztása esetén – a  tudomásszerzéstől számított 8 napon belül – 
a fenntartóhoz intézett kifogással élhet.”
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 (3) Az Szt. 4/B. §-a a következő (5a)–(5d) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  főigazgató a  szakképzési centrum alaptevékenységnek megfelelő működéséért felelős. Ennek keretében 
gyakorolja a  pedagógusok, a  szakmai tárgyat oktatók, a  nevelő, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 
foglalkoztatottak és a  pedagógiai szakmai munka koordinációját végző dolgozók tekintetében a  4/C.  § 
(4)  bekezdésében a  főigazgató számára meghatározott munkáltatói jogokat, valamint a  megbízási jogviszonnyal 
kapcsolatos, a megbízót megillető jogosultságokat.
(5b) A  főigazgató az  (5a)  bekezdésben meghatározott foglalkoztatottak illetményének, illetve megbízási díjának 
megállapítására a kancellár egyetértésével jogosult.
(5c) A  főigazgató helyettese a  szakmai főigazgató-helyettes. A  szakképzési centrum tagintézménye élén igazgató 
áll, akinek helyettese igazgatóhelyettesi megbízást kap. A  főigazgatót a  szakképzésért és felnőttképzésért felelős 
miniszter, a  szakmai főigazgató-helyettest a  szakképzési centrum főigazgatója bízza meg. Szakképzési centrum 
főigazgatói és szakmai főigazgató-helyettesi megbízást az  kaphat, aki a  nemzeti köznevelésről szóló törvényben 
meghatározott feltételeken túl legalább hároméves szakképzési vezetői gyakorlattal vagy legalább hároméves 
szakképzési intézményfenntartói vagy szakképzési igazgatási, közigazgatási tapasztalattal rendelkezik.
(5d) A szakképzési centrum gazdasági vezetőjének megbízására és a megbízás visszavonására a kancellár jogosult.”

8. §  Az Szt. a következő 4/D. §-sal egészül ki:
„4/D.  § (1) A  szakképzési centrum működtetését a  (2)  bekezdésben meghatározottak szerint a  kancellár végzi. 
A kancellár megbízására és a megbízás visszavonására a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter jogosult. 
A kancellár a szakképzési centrummal áll közalkalmazotti jogviszonyban, felette a munkáltatói jogokat – a megbízás 
és a megbízás visszavonása kivételével – az állami szakképzési és felnőttképzési szerv vezetője gyakorolja.
(2) A kancellár
a) felel a szakképzési centrum gazdasági, pénzügyi, kontrolling, számviteli, munkaügyi, jogi, igazgatási, informatikai 
tevékenységéért, az  intézmény vagyongazdálkodásáért, ideértve a műszaki, létesítményhasznosítási, üzemeltetési, 
logisztikai, szolgáltatási, beszerzési és közbeszerzési ügyeket is, irányítja e területen a működést,
b) felel a gazdálkodási, valamint az a) pontban meghatározott területek tekintetében a szükséges intézkedések és 
javaslatok előkészítéséért, ennek keretében egyetértési jogot gyakorol a főigazgatónak az intézmény gazdálkodását, 
szervezetét, működését érintő gazdasági következménnyel járó döntései és intézkedései tekintetében, az egyetértés 
e döntések érvényességének, illetve hatálybalépésének feltétele,
c) a  szakképzési centrum rendelkezésére álló források felhasználásával gondoskodik annak feltételeiről, hogy 
az intézmény gazdálkodása az alapfeladatok ellátását biztosítsa,
d) gyakorolja a  szakképzési centrumot megillető tulajdonosi jogokat azon gazdasági társaságokban, gazdálkodó 
szervezetekben, ahol a szakképzési centrum részesedéssel rendelkezik,
e) a pedagógusok, a szakmai tárgyat oktatók és a nevelő, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók, 
valamint a  pedagógiai szakmai munka koordinációját végző dolgozók kivételével munkáltatói jogkört gyakorol 
a szakképzési centrumban foglalkoztatott alkalmazottak felett, valamint gondoskodik a jogszabályoknak megfelelő 
pénzügyi-szakmai kompetencia biztosításáról,
f ) gondoskodik a gazdasági vezetői feladatok ellátásáról,
g) feladatai ellátása során a  főigazgató tekintetében fennálló együttműködési, tájékoztatási kötelezettségének 
köteles eleget tenni.
(3) Kancellári megbízást az kaphat, illetve a kancellári megbízás azzal tartható fenn, aki
a) köznevelési intézményben, felsőoktatási intézményben, gazdasági társaságban, vagy a  központi vagy területi 
közigazgatásban szerzett legalább hároméves vezetői gyakorlattal, és
b) felsőfokú végzettséggel
rendelkezik.
(4) A  kancellár akadályoztatása, érintettsége esetén a  kancellár helyetteseként a  szervezeti és működési 
szabályzatban kijelölt vezető jogosult eljárni. A  kancellári tisztség betöltetlensége esetén a  kancellári feladatokat 
a tisztség betöltéséig a főigazgató látja el.”

9. §  Az Szt. 6. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az OKJ-ban kell meghatározni)
„d) annak a  megjelölését, hogy a  szakképesítés a  nappali, az  esti, a  levelező, a  távoktatás, a  zárt rendszerű 
elektronikus távoktatás, vagy egyéb sajátos munkarend szerinti képzésben oktatható,”
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10. §  Az Szt. 34/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  nem állami fenntartó által fenntartott szakképző iskolában folyó felnőttoktatásban részt vevők létszáma 
a  szakképzési megállapodásról szóló kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint haladhatja meg 
a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók – hivatalos októberi statisztikai létszám alapján három tanítási év 
átlagában számított – létszámát. A felnőttoktatásban részt vevők létszámába nem számít bele a 84. § (5) bekezdés 
szerinti döntésben foglaltakat meghaladó, állami intézményfenntartótól kizárólag felnőttoktatás céljára átvett 
keretszámmal megegyező létszám.”

11. §  Az Szt. 74. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv]
„e) működteti a  szakképzési centrumok pedagógiai-szakmai tevékenységét, valamint a  zárt rendszerű 
képzésmenedzsment rendszert kiszolgáló egységes elektronikus felnőttképzési, szakképzési és köznevelési 
regisztrációs és tanulmányi alaprendszert,”

12. §  Az Szt. „55. Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 92/F. §-sal egészül ki:
„92/F. § (1) A kancellár megbízását követő hatvan napon belül a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter 
a változó szervezeti és működési rend kialakítása céljából a szakképzési centrum főigazgatói megbízására nyilvános 
pályázatot ír ki.
(2) A  kancellár megbízásával egyidejűleg a  szakképzési centrum gazdasági főigazgató-helyettesének magasabb 
vezetői megbízása vezetői megbízássá alakul át. A kancellár megbízását követő legfeljebb hatvan napon belül dönt 
a gazdasági vezető megbízásának fenntartásáról vagy annak visszavonásáról.
(3) A szakképzési centrum főigazgatója és gazdasági vezetője a kancellár megbízását követő tíz munkanapon belül 
jegyzőkönyv felvétele mellett személyesen adja át az  e  törvényben a  kancellár feladatköreként meghatározott 
területek feladat- és hatáskörének gyakorlását, továbbá az általa vezetett érintett szervezeti egységet a kancellárnak.
(4) A kancellár a megbízását követő hatvan napon belül köteles javaslatot tenni a szakképzési centrum szervezeti és 
működési szabályzatának módosítására.”

13. §  Az Szt.
a) 4/B. § (6) bekezdésében a „munkáltató” szövegrész helyébe a „főigazgató”,
b) 4/C. § (6) bekezdésében az „a szakképzési centrum feletti fenntartói jog gyakorlásában az állami szakképzési 

és felnőttképzési szerv kijelöléséről szóló kormányrendeletben foglaltak szerint vesz részt.” szövegrész 
helyébe az „a szakképzési centrum felett – az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9.  § a), c)–d) 
és j)  pontjában meghatározott irányítási hatáskörök kivételével – az  állami szakképzési és felnőttképzési 
szerv kijelöléséről szóló kormányrendeletben foglaltak szerint gyakorolja az  irányító szervi hatásköröket és 
a jogszabályban meghatározott más fenntartói jogokat.”

szöveg lép.

3. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

14. §  Hatályát veszti a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 68.  § (2)  bekezdésében a „szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter által fenntartott” szövegrész.

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

15. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 86.  § (4)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az állami felsőoktatási intézmény bármilyen jogcímen vagyont szerez, annak tulajdonjoga – az  intézményi 
társaságot, a  tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: 
a  tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvény) 30.  §-a szerinti szellemi alkotáshoz fűződő 
jogokat, valamint a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvény 34. § szerinti szellemi alkotás 
hasznosítására létrejövő hasznosító vállalkozás részesedését ide nem értve – az  államot illeti meg, azonban arra 
a felsőoktatási intézménnyel határozatlan időre szóló vagyonkezelői szerződést kell kötni.”
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16. § (1) Az Nftv. 88. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  üzemeltetéssel, szervezéssel összefüggő tevékenységet és a  (6)  bekezdésben foglaltakat ide nem 
értve nem hozható létre intézményi társaság a  felsőoktatási intézmény 2.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
alaptevékenységének ellátására. Az  intézményi társaság – a  tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról 
szóló törvény 30–35. §-ában foglalt kivétellel – kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet nem végezhet.”

 (2) Az Nftv. 88. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha a  felsőoktatási intézmény szellemi alkotáshoz fűződő jogok jogosultja, a  szellemi alkotás hasznosítása 
céljából intézményi társaságot hozhat létre, továbbá – az  egyéb értékesítési módok mellett – a  szellemi alkotást 
magában foglaló, illetve arra épülő tárgyi eszközt, illetve a  szellemi alkotáshoz fűződő vagyoni jogokat, ha pedig 
az  adott szellemi alkotáshoz fűződő vagyoni jog nem ruházható át, a  jogszabály által megengedett legszélesebb 
terjedelmű felhasználási jogot nem pénzbeli hozzájárulásként az  intézményi társaság rendelkezésére bocsáthatja. 
A szellemi alkotás hasznosítására létrehozott, illetve működtetett intézményi társaságra egyebekben a tudományos 
kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvényt kell alkalmazni.”

17. §  Hatályát veszti az Nftv. 117/C. §-a.

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

18. § (1) A tudományos kutatásról, fejlesztésről és az innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFI tv.) 3. § 
4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„4. hasznosító vállalkozás: költségvetési kutatóhelyen létrejött szellemi alkotás hasznosítása céljából alapított 
gazdasági társaság, amely nem pénzbeli hozzájárulásként rendelkezésre bocsátás, átruházás vagy hasznosítási 
szerződés alapján vált a költségvetési kutatóhelyen létrehozott szellemi alkotáshoz fűződő jogok jogosultjává vagy 
hasznosítójává.”

 (2) A KFI tv. 3. § 20. és 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„20. szellemi tulajdon: a  szellemi alkotásokra és egyes teljesítményekre, az  árujelzőkre (védjegyek és földrajzi 
árujelzők) a szerzői jogi és iparjogvédelmi törvényben, a védett ismeretekre nézve az üzleti titok védelméről szóló 
törvényben, továbbá az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban és nemzetközi egyezmények által 
biztosított jogi oltalom,
21. szellemi alkotás: az  az alkotás, illetve műszaki megoldás, amely alkalmas arra, hogy iparjogvédelmi oltalom 
(szabadalom, használati mintaoltalom, növényfajta-oltalom, formatervezési mintaoltalom, topográfiaoltalom) 
tárgyát képezze, vagy amely jogszabály erejénél fogva szerzői jogi védelem alatt áll, ideértve az  üzleti titok 
védelméről szóló törvény által oltalomban részesített védett ismeretet is,”

19. §  A KFI tv. 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30.  § A költségvetési kutatóhelynek minősülő központi költségvetési szervre jogszabály erejénél fogva átszálló, 
illetve az általa ellenérték fejében vagy ingyenesen szerzett szellemi alkotásokhoz fűződő jogok, valamint a szellemi 
alkotás hasznosítására létrejövő, a 34. § szerinti hasznosító vállalkozás részesedése – az állami vagyonról szóló 2007. 
évi CVI. törvény 2.  § (2)  bekezdésétől eltérően – az  adott, kutatóhelynek minősülő központi költségvetési szervet 
illetik.”

20. §  A KFI tv. 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„34. § (1) A költségvetési kutatóhely a szellemi alkotást a szellemitulajdon-kezelési szabályzatában foglaltak szerint 
hasznosíthatja vagy értékesítheti.
(2) Költségvetési kutatóhely által alapított vagy részesedésével működő hasznosító vállalkozásra a  nemzeti 
felsőoktatásról szóló törvény szerinti intézményi társaságra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
(3) A  költségvetési kutatóhely évente jelentést készít az  irányító szerve részére arról, hogy a  szellemitulajdon-
kezelési szabályzatában rögzítettekkel összhangban hogyan valósultak meg a  kutatóhelyen létrehozott szellemi 
alkotásokra vonatkozó hasznosítási célok.”



35302 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 204. szám 

21. §  A KFI tv. 47. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E  törvénynek az  egyes kutatás-fejlesztéssel, valamint szakképzéssel összefüggő törvények módosításáról 
szóló 2018. évi CIV.  törvénnyel (a továbbiakban Módtv.) megállapított 30.  §-át a  Módtv. hatálybalépése előtt 
a  költségvetési kutatóhelynek minősülő központi költségvetési szervnél létrehozott, továbbá a  rá jogszabály 
erejénél fogva átszálló, illetve általa ellenérték fejében vagy ingyenesen szerzett szellemi alkotáshoz fűződő jogokra, 
valamint a hasznosító vállalkozásban szerzett részesedésre is alkalmazni kell.”

22. §  A KFI tv. 43.  § (2)  bekezdésében az  „– az  adópolitikáért felelős miniszterrel és az  NKFI Hivatal elnökével 
egyetértésben, az  SZTNH elnöke véleményének kikérésével –” szövegrész helyébe az „– az  adópolitikáért felelős 
miniszter egyetértésével és az SZTNH elnöke véleményének kikérésével –” szöveg lép.

6. Záró rendelkezések

23. §  Ez a törvény 2019. január 1-jén lép hatályba.

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

2018. évi CV. törvény
a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény módosításáról*

1. § (1) A  koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 4.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(2) Ha a honvédelmi vagy nemzetbiztonsági érdek a pályázat zárkörű kiírását teszi szükségessé, a zártkörű pályázat 
kiírását szükségessé tevő honvédelmi, illetve nemzetbiztonsági érdekekről az  illetékes miniszter az  Országgyűlés 
illetékes bizottságai véleményének meghallgatása után dönt.”

 (2) A Ktv. 4. §-a a következő a (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (5) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő 
szerződés alapján a tulajdonszerzésre még nem került sor, az önkormányzat a törzsvagyon részét képező tereken, 
parkokon és egyéb közterületeken létesített építmény tekintetében köteles zártkörű pályázatot kiírni. Zártkörű 
pályázat esetén érdekeltnek kell tekinteni a hatályos építésügyi hatósági engedély engedélyesét.”

2. §  A Ktv. a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A.  § Ha e  törvény 4.  § (3)  bekezdése alapján lefolytatott pályázat eredményes, a  koncessziós szerződés 
megkötésével egyidejűleg a  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18.  § (5)  bekezdésében foglalt 
feltételeknek megfelelő szerződés megszűnik.”

3. §  A Ktv. a következő 31. §-sal egészül ki:
„31. § E törvény 11/A. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.”

4. §  A Ktv. 4.  § (1)  bekezdésében a  „honvédelmi vagy nemzetbiztonsági érdek” szövegrész helyébe az  „a (2) vagy 
a (3) bekezdésben meghatározott feltétel” szöveg lép.

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

6. §  E törvény 2. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

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

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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2018. évi CVI. törvény
egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról*

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

1. §  A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
a) 19.  § (1) és (2)  bekezdésében a „VERITAS Történetkutató Intézet levéltára” szövegrész helyébe a „VERITAS 

Történetkutató Intézet és Levéltár” szöveg,
b) 19.  § (4a)  bekezdésében a  „VERITAS Történetkutató Intézet levéltárának” szövegrész helyébe a  „VERITAS 

Történetkutató Intézet és Levéltár” szöveg
lép.

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

2. §  A muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
(a továbbiakban: Kultv.) 78/J. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Közművelődési intézmény – ideértve a  közművelődési megállapodás keretében működtetett intézményt is – 
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.”

3. §  A Kultv. 56.  § (5)  bekezdésében a  „nyomtatott” szövegrész helyébe a  „nyomtatott és elektronikus” szöveg, 
78/B.  § (2)  és (2a)  bekezdésében, valamint 87/A.  § (2) és (3)  bekezdésében a  „mesterfokozattal és szakirányú 
szakképzettséggel” szövegrész helyébe a „szakirányú mesterfokozatú szakképzettséggel” szöveg lép.

3. A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosítása

4. §  A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 9/A. Felhatalmazó rendelkezés alcíme helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„9/A. Felhatalmazó rendelkezés
28/P.  § Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy a  rendes és a  levelező tagokat megillető életjáradék mértékét, 
a  folyósítására vonatkozó részletes szabályokat, valamint az  életjáradékban részesített tag elhalálozása esetén 
megállapítható hozzátartozói ellátásokra vonatkozó szabályokat rendeletben állapítsa meg.”

4. A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény módosítása

5. § (1) A  Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény (a  továbbiakban: Városliget tv.) 1.  §-a 
a következő (1b)–(1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A  Városliget megújításához és fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósítása és a  vagyonkezelői 
feladatok hatékony ellátása érdekében a Budapest XIV. kerület, 29766/4 helyrajzi számú ingatlan az egyes kulturális 
tárgyú törvények módosításáról szóló 2018. évi CVI.  törvény hatálybalépésének napján, e  törvény erejénél fogva, 
ingyenesen a  vagyonkezelő vagyonkezelésébe kerül az  (1)  bekezdésben meghatározott vagyonkezelői jog 
megszűnésének időpontjával azonos időpontig, a  bejegyzett vagyonkezelő vagyonkezelői jogának egyidejű 
megszűnésével. A Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását, valamint 
a  Magyar Állami Operaház Andrássy úti épülete és a  kapcsolódó létesítmények felújítását és korszerűsítését célzó 
beruházások (a továbbiakban együtt: Opera beruházások) megvalósítása érdekében
a) a Budapest X. kerület, 38920/6, 38920/7 és 38920/8 helyrajzi számú, természetben a Kőbányai út 30. szám alatti 
ingatlanok,
b) a  Budapest VI. kerület 29209 helyrajzi számú, természetben az  Andrássy út 22. szám alatti ingatlanon 
elhelyezkedő épület és

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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c) a Budapest VI. kerület 29082 helyrajzi számú, természetben a Hajós utca 11. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő 
épület
e törvény erejénél fogva, mint közfeladat ellátásához szükséges ingatlan ingyenesen a  vagyonkezelő 100%-os 
tulajdonában álló gazdasági társaság (a  továbbiakban: projekttársaság) vagyonkezelésébe kerül a  Magyar Állami 
Operaház vagyonkezelői jogának egyidejű megszűnésével.
(1c) A  vagyonkezelői jog az  (1b)  bekezdés a)  pontja szerinti ingatlanok teljes területére, a  b) és c)  pontja szerinti 
ingatlanok esetében az  épületre és annak alkotórészeire, valamint az  épület rendeltetésszerű használatához 
szükséges, beruházással érintett tartozékaira terjed ki.
(1d) A vagyonkezelői jog nem terjed ki az (1b) bekezdés a)–c) pontjai szerinti ingatlanokon az Opera beruházásokkal 
nem érintett eszközökre és ingóságokra, amelyek tekintetében a  Magyar Állami Operaház vagyonkezelői joga 
változatlanul fennmarad.”

 (2) A Városliget tv. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  vagyonkezelő és a  projekttársaság vagyonkezelői joga tekintetében vagyonkezelési szerződés megkötése 
nem szükséges.”

 (3) A Városliget tv. 2. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az  ingatlanügyi hatóság a  projekttársaság 1.  § (1b)  bekezdés szerinti vagyonkezelői jogát a  projekttársaság 
kérelmére e törvény alapján jegyzi be az ingatlan-nyilvántartásba. Az ingatlanügyi hatóság eljárása díjmentes, arra 
a Ptk. 5:167. §-át nem kell alkalmazni.”

 (4) A Városliget tv. a következő 8. §-sal egészül ki:
„8.  § (1) A  vagyonkezelő által létrehozott projekttársaság közvetlenül vagy közvetett módon 100%-os állami 
tulajdonban áll.
(2) A  projekttársaság az  állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 27.  § (7)  bekezdése szerinti visszapótlási 
kötelezettség teljesítése alól e törvény erejénél fogva mentesül.
(3) Az  Opera beruházásokkal kapcsolatos feladatok ellátása kiemelt jelentőségű állami feladat, amelyet 
a projekttársaság lát el. A projekttársaság feladatait az állam nevében és javára eljárva látja el.
(4) A  projekttársaság az  Opera beruházásokat költségvetési forrásból valósítja meg az  állam nevében eljáró, 
a  forrást rendelkezésre bocsátó szervvel – az  államháztartásról szóló törvény alapján – kibocsátott támogatói 
okirat alapján. A támogatói okiratot az egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2018. évi CVI. törvény 
hatálybalépését követő 30 napon belül a projekttársaság számára ki kell adni.
(5) A projekttársaság mint építtető az Opera beruházások megvalósítása során különösen az alábbi feladatokat látja el:
a) teljeskörűen gondoskodik a szükséges tervek, tanulmányok elkészítéséről;
b) ügyfélként részt vesz a hatósági és egyéb igazgatási eljárásokban;
c) a saját nevére megszerzi az építési és egyéb engedélyeket;
d) lefolytatja a közbeszerzési eljárásokat;
e) megköti a megvalósításra vonatkozó építési és egyéb szerződéseket;
f ) elvégzi a teljesítések igazolását;
g) gondoskodik az építési műszaki ellenőri tevékenység ellátásáról;
h) gondoskodik a műszaki átadás-átvétel lebonyolításáról;
i) a feladatok elvégzéséhez beruházás-lebonyolítót vehet igénybe.”

 (5) A Városliget tv. a következő 9. §-sal egészül ki:
„9.  § (1) Az  Opera beruházások e  törvény erejénél fogva a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngtv.) 
szerinti kiemelten közérdekű beruházásnak minősülnek.
(2) Az  Opera beruházások tekintetében az  Ngtv. szerinti kiemelten közérdekű beruházásra vonatkozó szabályokat 
az e törvényben és az Ngtv. felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletekben meghatározott eltérésekkel kell 
alkalmazni.
(3) Az  Opera beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási, fejlesztési, bontási és kiváltási 
munkákat a 3/A. §-ban foglaltak alapján kell elvégezni és elszámolni.
(4) Az  építési tevékenység megvalósítása céljából a  projekttársaság által kezdeményezett hatósági eljárásokban 
az ingatlantulajdonosi hozzájárulást megadottnak kell tekinteni.
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(5) A  projekttársaság a  vagyonkezelésében lévő ingatlanon értékmegőrző, valamint értéknövelő fejlesztéseket 
és beruházásokat végez, amelyekkel összefüggésben e  törvény erejénél fogva, önállóan – selejtezési szabályzata 
figyelembevételével – jogosult a bontással járó munkálatok elvégzésére, a vagyonkezelésében lévő vagyonelemek 
selejtezéséből származó hulladékok megsemmisítésére, hulladékgyűjtő helyen történő elhelyezésére továbbá 
a  hulladéknak nem minősülő vissznyeremény anyagok értékesítésére. A  vissznyeremény anyagok értékesítéséből 
származó bevétel a  projekttársaságot illeti meg azzal, hogy köteles az  értékesítésből származó bevételt 
a vagyonkezelésében lévő ingatlanon megvalósuló beruházásra fordítani.
(6) Az  állami vagyon növekedésével kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségeinek a  projekttársaság az  ingatlan 
felett az  állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló személy (a  továbbiakban: tulajdonosi joggyakorló) által 
vezetett vagyon-nyilvántartásban történő, az  állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló kormányrendeletben 
foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével tesz eleget.”

 (6) A Városliget tv. a következő 10. §-sal egészül ki:
„10.  § (1) A  projekttársaság a  beruházás megvalósítása keretében megkötött szerződésekben – ideértve 
különösen, de nem kizárólag a  tanácsadói, lebonyolítói, kivitelezői, műszaki ellenőri, és egyéb a  beruházáshoz 
kapcsolódóan korábban megkötött szerződéseket – szerződés-átruházás útján a Magyar Állami Operaház helyébe 
lép. A  szerződés-átruházáshoz a  szerződésben részes harmadik fél hozzájárulása nem szükséges, őt a  szerződés 
átruházásról a  projekttársaság értesíti. A  hatósági engedélyek tekintetében a  korábbi vagyonkezelő helyébe 
e törvény erejénél fogva a projekttársaság lép, melyet a projekttársaság bejelent a hatósági engedélyt kiadó hatóság 
részére.
(2) A Magyar Állami Operaház köteles az Opera beruházások tekintetében az általa elkészíttetett tervekre vonatkozó 
felhasználási engedélyt, illetve a  felhasználási szerződést a  projekttársaságra átruházni. Az  ilyen átruházáshoz 
a  szerző hozzájárulása nem szükséges, de a  projekttársaság a  felhasználási engedély, illetve a  szerződés 
átruházásáról értesíti a szerzőt.
(3) A szerződés átruházása esetén a projekttársaságot további közbeszerzési kötelezettség nem terheli, és a tervek 
felhasználási jogának átruházása esetén a projekttársaságot további tervpályázati vagy közbeszerzési kötelezettség 
nem terheli.
(4) A projekttársaság vagyonkezelői jogának fennállása idején az 1. § (1b) bekezdés a)–c) pontjai szerinti ingatlanok 
üzemeltetési feladatainak ellátására a Magyar Állami Operaházzal szerződést köt.
(5) A  projekttársaság vagyonkezelői joga az  1.  § (1b)  bekezdés a)–c)  pontjai szerinti ingatlanok használatbavételi 
engedélyének véglegessé válását és a  műszaki átadás-átvétel lebonyolítását követően, a  munkaterület kivitelező 
által a projekttársaság részére történő visszaadását igazoló jegyzőkönyv aláírását követő napon e törvény erejénél 
fogva megszűnik és e törvény erejénél fogva, ingyenesen a Magyar Állami Operaház vagyonkezelésébe kerül.
(6) A projekttársaság a vagyonkezelői jogának (5) bekezdés szerinti megszűnését köteles a tulajdonosi joggyakorló 
felé a megszűnést követő munkanapon írásban bejelenteni.
(7) A  projekttársaság a  vagyonkezelői jogának (5)  bekezdés szerinti megszűnését követő 15 napon belül köteles 
az ingatlan-nyilvántartásból töröltetni, egyidejűleg a Magyar Állami Operaház bejegyeztetni a vagyonkezelői jogát. 
Az  ingatlanügyi hatóság e  törvény alapján a  projekttársaság vagyonkezelői jogát a  projekttársaság kérelmére 
törli az  ingatlan-nyilvántartásból, a  Magyar Állami Operaház vagyonkezelői jogát, annak kérelmére az  ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzi. Az ingatlanügyi hatóság eljárása díjmentes, arra a Ptk. 5:167. §-át nem kell alkalmazni.
(8) A  projekttársaság a  felhasznált forrásokkal és a  létrehozott eszközökkel a  magyar állam nevében eljáró, 
a  forrásokat rendelkezésre bocsátó szervvel – az  államháztartásról szóló törvény alapján – kibocsátott támogatói 
okiratban foglaltak szerint számol el.”

 (7) A Városliget tv. a következő 11. §-sal egészül ki:
„11.  § Az Opera beruházások közérdekű célú fejlesztésnek minősülnek, amelynek során a  létrehozott vagyon, 
építmény az állam tulajdonába kerül.”

 (8) A  Városliget tv. 15.  § (2)  bekezdésében a „2.  § (1)–(3)  bekezdése” szövegrész helyébe a „2.  § (1)–(3a)  bekezdése” 
szöveg, valamint az „és a 14. §” szövegrész helyébe az „és a 11. §” szöveg lép.

6. §  Hatályát veszti a Városliget tv. 1. § (1a) bekezdés b) pontja.
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5. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 (2) A 6. § 2020. március 1. napján lép hatályba.

8. §  Az 5. § (2), (3) és (7) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

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

2018. évi CVII. törvény
a sportról szóló 2004. évi I. törvény olimpiai járadékkal összefüggő módosításáról*

1. § (1) A  sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 59.  § (1)  bekezdés b)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
[A harmincötödik életévének betöltését követő hónap 1. napjától kezdődően élete végéig olimpiai járadékra 
(a  továbbiakban: járadék) jogosult az  a  magyar állampolgár, aki a  magyar nemzeti válogatott tagjaként akár egyéni 
számban, akár csapattagként:]
„b) 1955-től kezdődően Paralimpián vagy 1984-től kezdődően Siketlimpián”
[első, második vagy harmadik helyezést ért el (a továbbiakban: érmes).]

 (2) Az Stv. 59. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A sportpolitikáért felelős miniszter a járadékot a jogosulttá válás időpontjától kezdődően − a jogosulttá válás és 
a folyósítás időpontja közötti időtartamra jegybanki alapkamattal növelt értékben − folyósítja.”

 (3) Az Stv. 59. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) A  sportpolitikáért felelős miniszter a  járadékra való jogosultság megállapítása és folyósítása céljából adatot 
igényel a  bűnügyi nyilvántartó szervtől arra vonatkozóan, hogy az  érintett személy nem érdemtelen és nem áll 
büntetőeljárás hatálya alatt.”

2. §  Az Stv. 60. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az első helyezést elért érmes járadékának mértéke a bérből és fizetésből élők előző évi – a Központi Statisztikai 
Hivatal által számított – országos szintű bruttó nominál átlagkeresetének megfelelő összeg. A  második helyezést 
elért érmes járadékának mértéke az első helyezett részére meghatározott járadék hetven százalékának, a harmadik 
helyezést elért érmes járadékának mértéke az  első helyezett részére meghatározott járadék ötven százalékénak 
megfelelő összeg.
(2) Az érmes valamennyi, 59. § (1) bekezdése szerinti helyezése után jogosult a helyezés után az (1) bekezdés szerint 
járó teljes összegre.”

3. §  Az Stv. 60. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az edző járadékát az edzői járadék alapját képező érmesi helyezés alapján kell megállapítani. Az edzői járadék 
az érmesi helyezés után járó járadék összegével megegyező mértékű. A labdajáték-csapatsportokban az olimpiára 
felkészítő szövetségi kapitány járadéka megegyező mértékű az  irányítása alatt érmet, érmeket szerzett csapat 
legeredményesebb sportolóját megillető járadék összegével. Egyéni sportágakban a  szövetségi kapitány edzői 
járadéka megegyező mértékű az  irányítása alatt érmet, érmeket szerzett legeredményesebb sportolója legjobb 
helyezése után járó járadék összegével. Ugyanaz a személy nem részesülhet edzőként és szövetségi kapitányként is 
járadékban.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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4. §  Az Stv. 60. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Azt a  személyt, aki érmesként, özvegyként, illetve edzőként is járadékra jogosult, a  járadék halmozottan is 
megilleti.”

5. § (1) Az Stv. 61. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  járadékra jogosultságot és a  járadékot a  sportpolitikáért felelős miniszter az  általa vezetett nyilvántartás 
alapján, közigazgatási hatósági eljárás keretében hivatalból állapítja meg és gondoskodik annak havonta történő 
folyósításáról. A  járadék fedezetét és a  végrehajtás költségeit a  sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium költségvetési fejezetében kell biztosítani.”

 (2) Az Stv. 61. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartás hatósági nyilvántartás, amely az  59.  § (1), (3) és (4)  bekezdésében 
meghatározott személy 57/B.  § (1)  bekezdése szerinti adatait, továbbá az  59.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
sporteredményeket tartalmazza.”

6. §  Az Stv. 62. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A „Nemzet Sportolója” cím elnyerésének részletes feltételeit és az életjáradék mértékét a Kormány rendeletben 
állapítja meg.”

7. §  Az Stv. 61/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A járadék megállapítására irányuló eljárásban az ügyintézési határidő hatvan nap. Ha az eljárásban ellenérdekű 
ügyfél nem vesz részt, az  érmest, az  özvegyet, az  edzőt megilleti az  e  törvény szerint megállapítható olimpiai 
járadék, ha a  sportpolitikáért felelős miniszter az  eljárás megindításától számított hatvan napon belül nem hoz 
döntést.”

8. §  Az Stv. a következő 78/M. §-sal egészül ki:
„78/M.  § (1) E  törvénynek a  sportról szóló 2004. évi I. törvény olimpiai járadékkal összefüggő módosításáról 
szóló 2018. évi CVII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv6.) megállapított 60. § (2), (4) és (6) bekezdését a Módtv6. 
hatálybalépését megelőzően elért helyezés után megállapított jogosultság esetén a  Módtv6. hatálybalépését 
követően esedékessé váló járadék tekintetében is alkalmazni kell azzal, hogy a  járadék e  bekezdés szerinti 
megállapítására a  jogosult kérelme alapján kerül sor. A  Módtv6. hatálybalépésétől az  e  bekezdés alapján 
megváltozott összegű járadék folyósításáig terjedő átmeneti időszakra eső esetleges különbözet − jegybanki 
alapkamattal növelt értékben − a megváltozott összegű járadékkal együtt kerül folyósításra.
(2) A  Módtv6. hatálybalépésekor özvegyi járadékra jogosult a  Módtv6. hatálybalépését követően az  elhunyt 
érmes valamennyi helyezése után, a  60.  § (3)  bekezdése és Módtv6.-tal megállapított 60.  § (2)  bekezdése alapján 
jogosult járadékra azzal, hogy a  járadék e  bekezdés szerinti megállapítására irányuló közigazgatási hatósági 
eljárás megindítására a  jogosult kérelme alapján kerül sor. A  Módtv6. hatálybalépésétől az  e  bekezdés alapján 
megváltozott összegű járadék folyósításáig terjedő átmeneti időszakra eső esetleges különbözet − jegybanki 
alapkamattal növelt értékben − a megváltozott összegű járadékkal együtt kerül folyósításra.”

9. §  Az Stv. 79. § (1) bekezdés b) pont be) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
rendeletben állapítsa meg)
„be) az olimpiai járadékra, azzal összefüggésben a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett nyilvántartásra és 
a „Nemzet Sportolója” címre vonatkozó részletes szabályokat,”

10. §  Ez a törvény 2019. január 1-jén lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2018. évi CVIII. törvény
Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között kőolajkészletezési szerződések tárgyában kötött 
megállapodás kihirdetéséről*

1. §  Az  Országgyűlés e  törvénnyel felhatalmazást ad a  Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között 
kőolajkészletezési szerződések tárgyában kötött megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának 
elismerésére.

2. §  Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

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

„MEGÁLLAPODÁS
Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között kőolajkészletezési szerződések tárgyában

Preambulum

Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

ELISMERVE a Nemzetközi Energia Programról szóló, 1974. november 18-án kelt Egyezményt és annak módosításait 
(a továbbiakban: NEP Egyezmény);

ELISMERVE, hogy a  NEP Egyezmény részes feleként Ausztrália köteles 90 (kilencven) napi nettó kőolajimportnak 
megfelelő kőolajtartalékot fenntartani, Ausztrália köteles teljesíteni továbbá a  NEP Egyezményben foglalt 
kötelezettségeit, amennyiben a  Nemzetközi Energia Ügynökség (a  továbbiakban: IEA) Kormányzó Tanácsa egy 
ellátási zavar megszüntetése érdekében vészhelyzeti intézkedéseket rendel el;

ELISMERVE, hogy a NEP Egyezmény 3. cikke és a NEP Egyezmény mellékletének 3. cikke értelmében az Ausztrália 
által egy másik ország területén tartott kőolajkészletek csak akkor számíthatók be Ausztrália vészhelyzeti 
készletezési kötelezettségébe, ha e  másik ország megállapodást kötött Ausztrália Kormányával arról, hogy 
semmilyen módon nem akadályozza vészhelyzetben e készletek átadását Ausztráliának;

ELISMERVE Magyarország nemzeti jogszabályainak hatályát a kőolajkészletezési kötelezettségek vonatkozásában;

A következőkben állapodtak meg:

1. cikk
Fogalommeghatározások
A jelen Megállapodás alkalmazásában:
(a) „Illetékes Hatóság”:

(i) Magyarország esetében Magyarország Innovációs és Technológiai Minisztériuma vagy annak 
energiapolitikáért felelős jogutódja; és

(ii) Ausztrália esetében a Megállapodás végrehajtásáért felelős szervezet, vagyis Ausztrália Környezetvédelmi 
és Energiaügyi Minisztériuma vagy annak jogutódja;

(b) „jogalany”: korlátozás nélkül bármely jogi személy vagy egyéb szervezet, amelyet a  Szerződő Felek 
bármelyikének nemzeti törvényei szerint jogszerűen létrehoztak vagy más módon megszerveztek;

(c) „akadály”: bármely olyan jogszabályból eredő, fizikai vagy egyéb intézkedés, amely korlátozza vagy 
megakadályozza a  Magyarország felé a  jelen Megállapodással összhangban bejelentett kőolajkészletezési-
szerződések szerint Magyarországon tartott kőolajkészletek elszállítását;

(d) „értesítés”: személyes kézbesítés, telefax és elektronikus levél útján történő közlés. Az értesítést a következők 
szerint kell átvettnek tekinteni:
(i) személyes kézbesítés esetén a tényleges kézbesítési időpontjában; vagy

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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(ii) telefax útján történő kézbesítés esetén a  feladó berendezésből származó azon továbbítási 
jelentésben szereplő továbbítási időpont, amely azt jelzi, hogy a telefaxot teljes egészében elküldték 
a címzettnek; vagy

(iii) elektronikus levél útján történő kézbesítés esetén az  elektronikus levél elküldésének időpontja, 
feltéve, hogy a  feladó semmilyen értesítést nem kapott az adott elektronikus levél kézbesítésének 
sikertelenségéről vagy késedelméről.

(e) „kőolajkészlet”: a NEP Egyezmény mellékletének 1. cikkében említett kőolaj, főbb termékek és feldolgozatlan 
kőolaj készletek;

(f ) „kőolajkészletezési szerződés”: Ausztrália Kormánya vagy Ausztrália Kormánya nevében eljárni jogosult 
valamely ausztrál jogalany és egy magyarországi jogalany közötti szerződés, amely opciót biztosít 
Ausztrália Kormányának arra, hogy megvásárolja vagy felszabadítsa a jogalany által Magyarországon tartott 
kőolajkészleteket;

(g) „felszabadítás”: a kőolajkészletezési szerződés megszüntetése; és
(h) „elszállítás”: a kőolajkészlet átruházása és a kőolajkészlet kiléptetése Magyarország területéről.

2. cikk
Célkitűzések

 1. A jelen Megállapodás elsődleges célkitűzése elősegíteni, hogy Ausztrália Kormánya teljesíteni tudja 
a NEP Egyezmény 2. cikke szerinti, 90 (kilencven) napi nettó kőolajimportnak megfelelő biztonsági készlet képzésére 
vonatkozó kötelezettségét.

 2. A jelen Megállapodás lehetővé teszi Ausztrália számára, hogy Magyarország területén kőolajkészletezési 
szerződések alapján kőolajkészleteket tartson fenn azzal, hogy e  készleteket biztonsági készletképzési 
kötelezettségébe beszámítja, amely által teljesíteni tudja a  90 (kilencven) napi nettó kőolajimportnak megfelelő 
biztonsági készlet fenntartására vonatkozó kötelezettségét a  NEP Egyezmény 2. és 3.  cikke és a  NEP Egyezmény 
mellékletének 3. cikke értelmében.

 3. A jelen Megállapodással szabályozott kőolajkészleteket tarthatja:
a) közvetlenül az ausztrál Illetékes Hatóság; vagy
b) egy az ausztrál Kormány nevében eljárni jogosult ausztrál jogalany; vagy
c) egy Magyarországon létrehozott jogalany az ausztrál Illetékes Hatóság nevében.

 4. A Szerződő Feleknek a Magyarországon tartott kőolajkészletekre vonatkozó NEP bejelentési kötelezettségeit illető 
kétségek eloszlatása érdekében rögzítendő, hogy a 6. cikk szerint eszközölt bejelentések jelentik a Magyarországon 
fenntartott azon kőolajkészletek hivatalos nyilvántartását, amelyek az ausztrál Illetékes Hatóság, a magyar Illetékes 
Hatóság vagy a  2.  cikk 3. bekezdése szerinti jogalany közötti kőolaj készletezési szerződések tárgyát képezik, és 
amelyekre a jelen Megállapodás vonatkozik.

3. cikk
Hatály
A jelen Megállapodás azokra a kőolajkészletezési szerződésekre vonatkozik, amelyek Magyarország részére a  jelen 
Megállapodás 6. cikke szerint kerülnek bejelentésre.

4. cikk
Illetékes Hatóságok
A jelen Megállapodásból eredő feladatokat az egyes Szerződő Felek Illetékes Hatóságai látják el.

5. cikk
Kőolajkészletezési szerződések

 1. Az ausztrál Illetékes Hatóság vagy valamely ausztrál jogalany jogosult a  kőolajkészletezési szerződéseket 
megtárgyalni és azokat a magyarországi jogalanyokkal vagy a magyar Illetékes Hatósággal megkötni.

 2. A jelen cikk alapján megkötött valamennyi kőolajkészletezési szerződés esetében a  magyar Illetékes Hatóság 
jóváhagyása szükséges, amelyet a 6. cikkben szereplő eljárásnak megfelelően kell kérelmezni.
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6. cikk
A megkötendő kőolajkészletezési szerződésekre vonatkozó felső korlát és a szerződések jóváhagyása

 1. A szerződésbe foglalandó kőolajkészletekre vonatkozó éves maximális mennyiséggel kapcsolatban az  ausztrál 
Illetékes Hatóság kéri ki a magyar Illetékes Hatóság előzetes hozzájárulását.

 2. A magyar Illetékes Hatóság kőolajkészletezési szerződésekre vonatkozó jóváhagyásának kérelmezése céljából 
az  ausztrál Illetékes Hatóság az  5.  cikk szerint megkötött valamennyi kőolajkészletezési szerződést bejelenti 
a magyar Illetékes Hatóság felé. E bejelentést az adott kőolajkészletezési szerződések hatálybalépési időpontja előtt 
legalább 4 (négy) héttel kell megtenni az alábbi információk feltüntetésével:
a) a szerződést megkötő jogalany neve és címe;
b) a szerződés tárgyát képező kőolajkészlet jellege, mennyisége és helye; és
c) a szerződés futamideje.

 3. A 6. cikk 2. bekezdése szerint bejelentett kőolajkészletezési szerződés jóváhagyásáról vagy elutasításáról a magyar 
Illetékes Hatóság legkésőbb 2 (kettő) héttel a  kőolajkészletezési szerződés hatálybalépési időpontja előtt értesíti 
az ausztrál Illetékes Hatóságot.

 4. Az ausztrál Illetékes Hatóság értesíti a  magyar Illetékes Hatóságot, ha bármilyen lényeges változás következik be 
a 6. cikk 2. bekezdése szerint megadott információkban.

 5. A magyar Illetékes Hatóság jogosult a kőolajkészletezési szerződésre adott jóváhagyását visszavonni, ha bármilyen 
lényeges pontatlanságot észlel a  részére a  6.  cikk 2. bekezdése szerint szolgáltatott adatokban. A  jóváhagyásnak 
a jelen rendelkezés szerinti visszavonása előtt a magyar Illetékes Hatóság tájékoztatja az ausztrál Illetékes Hatóságot 
a  kőolajkészletezési szerződés jóváhagyásának visszavonására vonatkozó szándékáról, és ésszerű lehetőséget 
biztosít a készletezési kötelezettséget viselő és a vonatkozó adatokat szolgáltató jogalanynak az észlelt pontatlanság 
kijavítására. Amennyiben a  pontatlanság kijavításra kerül, a  magyar Illetékes Hatóság nem jogosult visszavonni 
a kőolajkészletezési szerződésre vonatkozó jóváhagyását.

 6. Az Illetékes Hatóságok a 6. cikk 2. és 3. bekezdése, illetve a 8. cikk 2. bekezdése szerinti határidőktől közös döntéssel 
eltérhetnek.

7. cikk
A kőolajkészletezési szerződésből eredő jogok gyakorlása
Az ausztrál Illetékes Hatóság vagy ausztrál jogalany jogosult a  jelen Megállapodással szabályozott valamely 
kőolajkészletezési szerződésből eredő jogokat gyakorolni – ideértve a  vásárlás vagy felszabadítás opcióját 
az általa közvetlenül, vagy az ausztrál Illetékes Hatóság esetében a nevében Magyarországon létrehozott valamely 
jogalany által fenntartott bármely vagy valamennyi kőolajkészlet tekintetében – amennyiben hatályba lépnek 
Ausztrália NEP Egyezményből eredő kötelezettségei ellátási zavar megszüntetése érdekében hozandó vészhelyzeti 
intézkedések tekintetében.

8. cikk
A vételi opció gyakorlására vonatkozó szándék bejelentése

 1. Amennyiben a  7.  cikkben említett feltételek szerint az  ausztrál Illetékes Hatóság vagy ausztrál jogalany a  jelen 
Megállapodással szabályozott valamely kőolajkészletezési szerződésből eredő vételi opció vagy egyéb szerződéses 
jogok gyakorlása mellett dönt, úgy az ausztrál Illetékes Hatóság e döntést bejelenti a magyar Illetékes Hatóság felé.

 2. E bejelentést a vételi opció vagy az egyéb szerződéses jogok tervezett gyakorlása előtt legalább 2 (kettő) héttel kell 
megtenni.

9. cikk
A kőolajkészletek akadálytalan elszállítása
Magyarország Kormánya semmilyen akadályt nem állít a  jelen Megállapodással szabályozott kőolajkészletezési 
szerződések alapján fenntartott kőolajkészletek Magyarország területéről történő elszállítása, valamint 
az  ilyen kőolajkészleteknek az  ausztrál Illetékes Hatóság vagy ausztrál jogalany részére történő átadása elé, 
a kőolajkészletezési szerződések bármelyikének rendelkezéseivel összhangban.
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10. cikk
Egyeztetés
A Szerződő Felek Illetékes Hatóságai a lehetséges legrövidebb időn belül egyeztetnek egymással:
(a) ha valamelyik Szerződő Fél olyan ellátási vészhelyzet előtt áll, amely hatással van vagy lehet a  jelen 

Megállapodással szabályozott kőolajkészletezési szerződésekre;
(b) ha olyan körülmény merül fel, amely figyelembe vehető Ausztrália – a  jelen Megállapodással szabályozott 

kőolajkészletezési szerződések szerinti – vételi opciójának vagy egyéb szerződéses jogainak gyakorlásánál;
(c) ha valamelyik Szerződő Fél egyeztetést kér a Megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos 

bármely nehézség megoldására; vagy
(d) ha valamelyik Szerződő Fél módosítani kívánja a jelen Megállapodást.

11. cikk
Hatálybalépés, módosítás és felmondás

 1. E Megállapodás a  30. (harmincadik) napon lép hatályba azon dátumot követően, amikor megtörténik 
a kézhezvétele annak az utolsó írásos értesítésnek, amelyben a Szerződő Felek – diplomáciai csatornákon keresztül – 
értesítik egymást arról, hogy befejeződtek a hatálybalépéshez szükséges belső jogi eljárásaik.

 2. E Megállapodás módosítását a  Szerződő Felek írásban végezhetik. A  módosítások a  jelen cikk 1. bekezdésben 
foglaltak szerint lépnek hatályba.

 3. E Megállapodást bármelyik Szerződő Fél 12 (tizenkét) hónapos előzetes írásos értesítéssel mondhatja fel.
 4. E  Megállapodás sem részben, sem egészben nem hivatkozható vagy értelmezhető úgy, mint amely bármilyen 

módon érvényteleníti, módosítja vagy befolyásolja Magyarországnak az  Európai Unióról szóló szerződésből és 
az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogából fakadó kötelezettségeit.

A fentiekben foglaltak jelentik a Szerződő Felek közötti megállapodást.

A fentiek hiteléül a Szerződő Felek alulírott képviselői kormányaik megfelelő felhatalmazásának birtokában aláírták 
a jelen Megállapodást.

Készült Canberrában, 2018. október 30. napján két eredeti példányban angol és magyar nyelven; mindkét nyelvi 
változat egyaránt hiteles. Bármilyen értelmezési különbség esetén az angol szöveg tekintendő irányadónak.

 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA AUSZTRÁLIA KORMÁNYA 
 NEVÉBEN NEVÉBEN”

“AGREEMENT
between the Government of Australia and the Government of Hungary concerning oil stock contracts

Preamble

The Government of Hungary and the Government of Australia (the “Contracting Parties”):

RECOGNISING the Agreement on an International Energy Program of 18 November 1974, as amended from time to 
time (hereinafter referred to as “the IEP Agreement”);

RECOGNISING that, as a party to the IEP Agreement, Australia is obliged to maintain oil reserves equal to 90 (ninety) 
days of net oil imports and to comply with its obligations under the IEP Agreement following the activation of 
emergency measures by the Governing Board of the International Energy Agency (hereinafter referred to as the 
“IEA”) to respond to a supply disruption;

RECOGNISING that, pursuant to Article 3 of the IEP Agreement and to Article 3 of the Annex to the IEP Agreement, 
oil stocks held by Australia in the territory of another country may be credited towards Australia’s emergency 
reserve commitment, provided that the country has an agreement with the Government of Australia that no 
impediment shall be imposed to the transfer of those oil stocks to Australia in an emergency;
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RECOGNISING Hungary’s national legislation regarding oil stockholding obligations;

HAVE AGREED as follows:

Article 1
Definitions
For the purposes of this Agreement:
(a) the term “Competent Authority” means

(i) For Hungary: the Hungarian Ministry for Innovation and Technology, or its successor responsible for 
energy policy; and

(ii) For Australia: the agency responsible for implementing the Agreement, being the Australian 
Government Department of the Environment and Energy or its successor;

(b) the term “entity” includes, without limitation, any legal person or any other body duly constituted or 
otherwise organised under national law of one of the Contracting Parties;

(c) the term “impediment” includes any legislative, physical or other measures with the effect of restricting or 
preventing the removal of oil stocks held in Hungary pursuant to oil stocks contracts notified to Hungary in 
accordance with this Agreement;

(d) the term “notification” includes communication by hand delivery, facsimile, and electronic mail. A notification 
shall be deemed to have been received:
(i) in the case of hand delivery, at the time of actual delivery; or
(ii) in the case of delivery of facsimile, from the time of transmission specified in a transmission report 

from the sending machine which indicates that the facsimile was sent in its entirety to the recipient; 
or

(iii) in the case of delivery by email, from the time the email was sent, provided that the sender has not 
received any notification of delivery failure or delay in respect of that email.

(e) the term “oil stock” means any stock of crude oil, major products and unfinished oils covered by Article 1 of 
the Annex to the IEP Agreement;

(f ) the term “oil stocks contract” means a  contract between the Government of Australia or an Australian 
entity authorised to act on behalf of the Australian Government, and an entity in Hungary that provides 
the Government of Australia with an option to purchase or option to release oil stocks held by the entity in 
Hungary;

(g) the term ‘release’ includes the cancellation of the oil stocks contract; and
(h) the term ‘removal’ includes the transfer of title of oil stock, and the exit of oil stock from the borders of 

Hungary.

Article 2
Objectives

 1. The primary objective of this Agreement is to facilitate the Government of Australia’s fulfilment of its obligation 
to maintain emergency oil reserves equal to 90 (ninety) days of net oil imports pursuant to Article 2 of the IEP 
Agreement.

 2. This Agreement shall enable Australia to hold oil stocks in the territory of Hungary under oil stocks contracts, with 
those oil stocks to be credited towards Australia’s emergency reserve commitment for the purpose of satisfying its 
obligation to maintain emergency oil reserves equal to 90 (ninety) days of net oil imports, pursuant to Articles 2 and 
3 of the IEP Agreement and Article 3 of the Annex to the IEP Agreement.

 3. Oil stocks to which this Agreement applies can be held:
a) directly by the Competent Authority in Australia; or
b) by an Australian entity authorised to act on behalf of the Australian Government; or
c) by an entity established in Hungary, on behalf of the Competent Authority in Australia.

 4. For the avoidance of doubt regarding the Contracting Parties’ IEP reporting obligations in relation to oil stocks 
held in Hungary, notifications made under Article 6 shall constitute the formal record of oil stocks held in Hungary 
which are subject to oil stocks contracts between the Competent Authority of Australia, the Competent Authority of 
Hungary, or an entity described in Article 2(3), and to which this Agreement applies.
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Article 3
Scope
This Agreement shall apply to the oil stocks contracts that are notified to Hungary in accordance with Article 6 of 
this Agreement.

Article 4
Competent Authorities
This Agreement shall be administered by the Competent Authorities of each Contracting Party.

Article 5
Oil Stocks Contracts

 1. The Competent Authority of Australia, or an Australian entity, shall have the right to negotiate and conclude oil 
stocks contracts with entities in Hungary or with the Competent Authority of Hungary.

 2. All oil stocks contracts concluded under this Article shall require the approval of the Competent Authority of 
Hungary, which shall be applied for in accordance with the procedure laid down in Article 6.

Article 6
Maximum Limits and Approval of Proposed Oil Stocks Contracts

 1. The Competent Authority of Australia shall seek prior approval from the Competent Authority of Hungary as to any 
applicable maximum thresholds of oil stocks to contract on an annual basis.

 2. The Competent Authority of Australia shall notify the Competent Authority of Hungary of any oil stocks contracts 
concluded under Article 5, for the purpose of seeking the Competent Authority of Hungary’s approval for the oil 
stocks contracts. This notification shall be provided at least 4 (four) weeks before the commencement of the term of 
any such oil stocks contract and shall include the following information:
a) the name and address of the entity with whom the contract is in place;
b) the nature, quantity and location of the oil stocks subject to the contract; and
c) the term of the contract.

 3. The Competent Authority of Hungary shall notify the Competent Authority of Australia whether or not it approves 
an oil stocks contract notified under Article 6(2) no later than 2 (two) weeks before the start of the term of the oil 
stocks contract in respect of which approval was sought.

 4. The Competent Authority of Australia shall notify the Competent Authority of Hungary if there is any significant 
change in the information supplied in accordance with Article 6(2).

 5. The Competent Authority of Hungary has the right to withdraw its approval for an oil stocks contract if it identifies 
any significant inaccuracy in the particulars provided to it under Article 6(2). Before withdrawing an approval 
under this provision, the Competent Authority of Hungary shall inform the Competent Authority of Australia of its 
intention to withdraw its approval in respect of an oil stocks contract and afford the entity with the stockholding 
obligation, and which had detailed the particulars, a reasonable opportunity to rectify the inaccuracy identified. If 
the inaccuracy is so rectified, the Competent Authority of Hungary shall not withdraw its approval in respect of the 
oil stocks contract.

 6. Notwithstanding the time limits indicated in Articles 6(2) and (3) and Article 8(2), the Competent Authorities may 
mutually decide to vary any or all of those time limits.

Article 7
Exercise of Rights under an Oil Stocks Contract
The Competent Authority of Australia, or an Australian entity, may exercise a  contractual right, including the 
option to purchase or option to release, regarding any or all oil stocks held directly or, in the case of the Competent 
Authority of Australia, on its behalf by an entity established in Hungary, pursuant to an oil stocks contract to which 
this Agreement applies, when Australia’s obligations under the IEP Agreement to implement emergency measures 
to deal with a supply disruption are activated.

Article 8
Notification of Intention to Exercise Purchase Options

 1. Where the Competent Authority of Australia or an Australian entity has decided to exercise a purchase option, or 
other contractual rights, under an oil stocks contract to which this Agreement applies, in the circumstances referred 
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to in Article 7, the Competent Authority of Australia shall notify the Competent Authority of Hungary of that 
decision.

 2. This notification shall be provided no less than 2 (two) weeks before the exercise of the purchase option, or other 
contractual rights, is intended to take place.

Article 9
No Impediment to Removal of Oil Stocks
The Government of Hungary shall impose no impediment to the removal of oil stocks held under oil stocks 
contracts to which this Agreement applies from its territory, and the transfer of those oil stocks to the Competent 
Authority of Australia or an Australian entity, in accordance with the terms of any such oil stocks contract.

Article 10
Consultation
The Competent Authorities of both Contracting Parties shall consult with each other as soon as reasonably 
practicable:
(a) where either of the Contracting Parties faces a supply emergency which has, or may have, an effect on oil 

stocks contracts to which this Agreement applies;
(b) if any circumstances arise which may be taken into consideration in the exercise of Australia’s purchase 

options, or other contractual rights, under oil stocks contracts to which this Agreement applies;
(c) where either of the Contracting Parties requests consultation to resolve any difficulty in the interpretation or 

application of the Agreement; or
(d) if either of the Contracting Parties wishes to amend this Agreement.

Article 11
Entry into Force, Amendment and Termination

 1. This Agreement shall enter into force on the 30th (thirtieth) day following the date of receipt of the last written 
notice by which the Contracting Parties have notified each other, through diplomatic channels, that their internal 
legal procedures necessary for its entry into force have been completed.

 2. This Agreement may be amended by the Contracting Parties in writing. The amendments shall enter into force as 
declared in subsection 1 of this Article..

 3. This Agreement may be terminated by either Contracting Party upon giving 12 (twelve) months advance notice in 
writing.

 4. This present Agreement shall not be cited or interpreted neither in whole or in part as to annul, amend or influence 
in any way the duties of Hungary arising from the Treaty on the European Union and the primary and secondary 
legislation of the European Union.

The foregoing represents the agreement reached between the Contracting Parties.

IN WITNESS WHEREOF, the representatives of both Parties, duly authorised by their respective governments, have 
signed this Agreement.

Done at Canberra on 30 October 2018 in two original copies in Hungarian and English languages; both versions 
being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

 FOR THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA FOR THE GOVERNMENT OF HUNGARY”

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 11. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) A  Megállapodás, illetve a  2.  § és a  3.  § hatálybalépésének naptári napját a  külpolitikáért felelős miniszter annak 

ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
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5. §  Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az energiapolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

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

2018. évi CIX. törvény
a Magyarország és a Kínai Népköztársaság között a Fudan Egyetem magyarországi felsőoktatási 
tevékenységének támogatásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről*

1. §  Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország és a Kínai Népköztársaság között a Fudan Egyetem 
magyarországi felsőoktatási tevékenységének támogatásáról szóló Megállapodás (a  továbbiakban: Megállapodás) 
kötelező hatályának elismerésére.

2. §  Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

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

„MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG ÉS A KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT A FUDAN EGYETEM 
MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSÁRÓL

Magyarország és a Kínai Népköztársaság (a továbbiakban „Felek”) a két állam közötti felsőoktatási együttműködés 
ösztönzése és elősegítése érdekében, felismerve mindazon előnyöket, amelyekre kölcsönösen szert tehetnek, 
oktatási kapcsolataik fejlesztése érdekében a következőkről állapodnak meg:

1. Cikk
A Fudan Egyetem magyarországi oktatási tevékenységének támogatása
A Felek biztosítják a  Fudan Egyetem magyarországi oktatási tevékenységének támogatását a  kölcsönös 
érdeklődésre számot tartó területeken, különösen a  gazdaságtudományok, társadalomtudomány és informatika 
képzési területeken.
A Felek kijelentik, hogy a  Fudan Egyetem a  Kínai Népköztársaságban rendelkezésre álló akkreditációja keretében 
adja ki a  felsőoktatási fokozatot adó okleveleket a  Fudan Egyetem magyarországi képzéseiben részt vevő 
hallgatóinak.
A Felek az  oktatási együttműködéssel kapcsolatos kérdések támogatása érdekében vállalják egy szakmai 
kapcsolattartó pont kijelölését.

2. Cikk
A Fudan Egyetem jogi státusza
A Felek megállapítják, hogy a Fudan Egyetem a Kínai Népköztársaságban államilag elismert, Shanghai tartományi 
jogú városban székhellyel rendelkező felsőoktatási intézmény.
A Felek megállapítják továbbá, hogy a  Fudan Egyetem által jelen megállapodás alapján Magyarország területén 
folytatni kívánt képzés a  Kínai Népköztársaság által államilag elismert felsőoktatási fokozatot adó képzésnek, 
a  képzésre tekintettel kiállított oklevél a  Kínai Népköztársaság által államilag elismert felsőoktatási fokozatot adó 
oklevélnek felel meg.
A Felek megállapítják és kijelentik, hogy a  Fudan Egyetem a  Magyarországon történő működéshez a  származási 
ország jogrendszere szerint szükséges jogi felhatalmazással rendelkezik.

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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3. cikk
A jelen Megállapodás végrehajtásáért felelős szervek
A jelen Megállapodásban (továbbiakban: „Megállapodás”) foglaltak végrehajtásáért felelős szervek:
a. Magyarország nevében az Innovációs és Technológiai Minisztérium,
b. a Kínai Népköztársaság nevében a Fudan Egyetem.

4. cikk
A Felek által alkalmazott jogszabályok és rendelkezések
A Felek a  jelen Megállapodást és az  abból fakadó intézkedéseket saját nemzeti jogszabályaik és rendelkezéseik 
alapján teljesítik és értelmezik.
Magyarország mindent megtesz annak érdekében, hogy a  Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi 
eljárásokat 2019. február végéig lefolytassa.

5. cikk
A Megállapodás érvényessége
Jelen Megállapodás az  azt követő harmincadik (30.) napon lép hatályba, hogy a  Felek kölcsönösen kézhez vették 
a szükséges belső jogi eljárások lefolytatásáról szóló, diplomáciai úton megküldött írásos értesítést.

Jelen Megállapodás a Felek kölcsönös írásbeli megegyezésével módosítható. A Megállapodás mindaddig érvényben 
marad, ameddig valamely fél a másikat írásban értesíti felmondási szándékáról. Ebben az esetben a Megállapodás 
az értesítés napját követő első naptári év harmincadik (30.) napjától veszti hatályát.

Készült 2018. november 12. napján 2 (kettő) eredeti példányban magyar, kínai és angol nyelven, mindhárom szöveg 
egyformán hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol szöveg az irányadó.”

“AGREEMENT BETWEEN HUNGARY AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA ON SUPPORTING 
THE HIGHER EDUCATIONAL ACTIVITIES OF FUDAN UNIVERSITY IN HUNGARY

Hungary and the People’s Republic of China (hereinafter referred to as “the Parties”) in order to promote and further 
strengthen their cooperation in the field of higher education, recognizing the benefits each of the two Parties may 
gain, with a view to develop educational relations between the two countries, have agreed on the following:

Article 1
Supporting the Educational Activities of Fudan University in Hungary
The Parties ensure their support of the educational activities of Fudan University in Hungary in the fields of mutual 
interest of the Parties, in particular in the study fields of economic studies, social sciences and informatics.
The Parties acknowledge that within the scope of its accreditation in the People’s Republic of China, Fudan 
University may provide certificates of higher education degrees to graduates having participated in the study 
programmes of Fudan University in Hungary.
The Parties undertake to appoint a professional contact point in order to support the issues relating to educational 
cooperation.

Article 2
Legal status of Fudan University
The Parties declare that Fudan University is a  public, state-financed and state-recognised higher education 
institution in the People’s Republic of China, located in Shanghai Municipality.
Furthermore, the Parties declare that the training wished to be followed by Fudan University in Hungary 
corresponds to a training leading to a higher education degree state-recognised by the People’s Republic of China 
and the academic degrees awarded to that training correspond to higher education certificates state-recognised by 
the People’s Republic of China.
The Parties further declare and state based on the present Agreement that Fudan University has the legal authority 
required for its operation and the launching of training in accordance with the legal system of the country of origin.
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Article 3
Parties Responsible for the Execution of this Agreement
The bodies of the Parties responsible for the execution of this Agreement are:
a. For Hungary the Ministry for Innovation and Technology;
b. For the People’s Republic of China the Fudan University.

Article 4
Operation of Laws and Regulations of the Parties
This Agreement and activities arising from it shall be performed and interpreted by each Party in accordance with 
their respective national laws and regulations.
Hungary shall undertake to conduct the internal legal proceedings necessary for the entry into force of the 
Agreement by February 2019.

Article 5
Validity of the Agreement
The present Agreement shall enter into force on the thirtieth (30th) day following the mutual receipt of the written 
notification of the Parties through diplomatic channels on the completion of domestic legal procedures required for 
the entry into force of the present Agreement.

The present Agreement may be amended with the mutual written consent of the Parties. The present Agreement 
shall remain in force until either Party notifies in writing, through diplomatic channels the other Party of its intention 
to terminate it. In such a case the Agreement shall cease to be in force on the thirtieth (30th) day of the first calendar 
year after the date of such notification.

Signed on the 12th day of November of 2018, in 2 (two) copies in Hungarian, Chinese and English, all texts being 
equally authentic. In case of divergence, the English text shall prevail.”

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 5. cikk első bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) A  Megállapodás, illetve a  2.  § és a  3.  § hatálybalépésének naptári napját a  külpolitikáért felelős miniszter annak 

ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

5. §  Az  e  törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az  innovációért és technológiáért felelős miniszter 
gondoskodik.

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

A Kormány 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelete
a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 22. pontjában,
a 28. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában:
1. ellenőrzési tevékenység: a  közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, jogszabályban feljogosított szerv részére 

végzett, folyamatba épített közbeszerzési-jogi ellenőrzésben, minőségellenőrzési tevékenységben, 
utóellenőrzésben, utólagos ellenőrzésben, illetve szerződésmódosítás ellenőrzésben kifejtett tevékenység;

2. felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: az  a  közbeszerzésekről szóló 2015.  évi CXLIII.  törvény 
(a  továbbiakban: Kbt.) 187.  § (14)  bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá nem tartozó 
természetes személy, aki a  Közbeszerzési Hatóság (a  továbbiakban: Hatóság) által vezetett névjegyzékben 
szerepel;

3. kérelmező: azon természetes személy, aki e  rendelet szerint felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadóként történő névjegyzékbe vételét, névjegyzékbe vételének megújítását, vagy abból való 
törlését kezdeményezi, valamint aki a nyilvántartásba vett adataival összefüggő kérelmet terjeszt elő;

4. közbeszerzési szakmai képzés: a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési 
szakmai képzéséről szóló kormányrendeletben meghatározott, a  felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadói névjegyzékbe vételhez és a  bejegyzés megújításához szükséges kötelező közbeszerzési 
szakmai képzés;

5. közbeszerzési tevékenység:
5.1. mindazon tevékenységek összessége, amely közbeszerzési eljárások előkészítésével, lefolytatásával, 

közbeszerzési szerződések teljesítésével és módosításával, valamint a  közbeszerzésekre vonatkozó 
jogszabályokban az  eljárás résztvevőit terhelő egyéb kötelezettségek végrehajtásával, illetve 
őket illető jogosultságok gyakorlásával kapcsolatosan az  ajánlatkérő oldalán felmerül, továbbá 
a jogorvoslati eljárással összefüggő képviselet;

5.2. az ellenőrzési tevékenység, és a hirdetmények ellenőrzésében vagy hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárással kapcsolatos ellenőrzésben kifejtett tevékenység;

5.3. a  közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett minisztériumban végzett, a  közbeszerzésekre 
vonatkozó jogszabályok előkészítésére irányuló vagy közbeszerzések felügyeletével összefüggő 
közbeszerzési-szakmai feladatok ellátása, valamint a  Kbt. 5.  § (1)  bekezdése szerinti ajánlatkérő 
szervezeti és működési szabályzata alapján vezető beosztásban folytatott közbeszerzési-szakmai 
irányítási feladatok ellátása;

5.4. a Közbeszerzési Döntőbizottságnál végzett közbeszerzési biztosi tevékenység ellátása;
6. nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: azon felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó, aki tevékenységét kizárólag egy ajánlatkérő részére, munkaviszonyban, közalkalmazotti, 
közszolgálati tisztviselői, kormányzati szolgálati jogviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb 
jogviszonyban látja el; a  nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó külön 
meghatalmazás nélkül, a  munkaviszonya, közalkalmazotti, közszolgálati tisztviselői, kormányzati szolgálati 
jogviszonya vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonya alapján képviseli munkáltatóját a  közbeszerzési 
eljárásokban.
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2. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó névjegyzékbe vétele

2. § (1) A  kérelmezők a  névjegyzékbe vétel iránti kérelmüket a  Hatóság honlapján közzétett, a  névjegyzékbe vételhez 
szükséges adatok és mellékletek felsorolását tartalmazó dokumentum (űrlap) kitöltésével nyújthatják be 
a Hatóságnak.

 (2) A névjegyzékbe vételt kizárólag olyan természetes személy kezdeményezheti, aki
a) rendelkezik felsőfokú – főiskolai vagy egyetemi – végzettséggel,
b) rendelkezik a  tevékenység folytatásához szükséges – a  4–5. alcímben meghatározott módon igazolt  –

közbeszerzési gyakorlattal,
c) rendelkezik felelősségbiztosítással, ide nem értve a 19. § (5) bekezdése szerinti esetet,
d) a névjegyzékbe vétel jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díját befizette,
e) büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy – az  f )  pontban meghatározott kivétellel – nem áll 

a  közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározott, a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói 
tevékenység végzésének akadályát képező kizáró okok hatálya alatt,

f ) büntetlen előéletű, és
g) igazoltan teljesítette a közbeszerzési szakmai képzésre vonatkozó követelményeket.

 (3) A kérelmező a névjegyzékbe vétel iránti kérelme benyújtásával egyidejűleg igazolja a (2) bekezdés a)–d) pontjában 
foglalt követelményeknek való megfelelést, benyújtja az  e)  pont szerinti nyilatkozatot, valamint büntetőjogi 
felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy az  általa benyújtott dokumentumok a  birtokában megtalálható 
eredeti dokumentumokkal mindenben megegyeznek, és a  Hatóság erre vonatkozó felhívása esetén az  eredeti 
dokumentumokat bemutatja.

 (4) A  kérelemben fel kell tüntetni, hogy a  kérelmező kifejezetten hozzájárul a  (2)  bekezdés f )–g)  pontja szerinti 
adatoknak a kérelem elbírálásához szükséges, a (2) bekezdés f ) pontja szerinti adat adatigényléséhez, a (2) bekezdés 
g) pontja szerinti adat információátadás útján történő beszerzéséhez és az adatok Hatóság általi kezeléséhez.

 (5) Az  okiratok teljeskörűsége és megfelelősége esetén a  Hatóság a  kérelmezőt felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadóként a Kbt. 187. § (2) bekezdés a) pont ah) alpontja szerinti névjegyzékbe veszi.

 (6) Az  (1)–(5)  bekezdés alapján névjegyzékbe vett felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók tevékenységüket 
a névjegyzékbe történő bejegyzés hatálya alatt gyakorolhatják.

 (7) A névjegyzékbe történő bejegyzés hatálya a névjegyzékbe vételtől számított két évig tart.

3. § (1) Ha a kérelmező névjegyzékbe vételét nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként kéri, erről 
a  kérelemben külön nyilatkoznia kell, egyúttal meg kell jelölnie munkáltatóját, valamint kérelméhez csatolnia kell 
a munkaviszonya vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonya fennállására vonatkozó munkáltatói igazolást.

 (2) Ha a nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó foglalkoztatási jogviszonya megszűnik, ennek 
tényét a  megszűnéstől számított huszonegy napon belül köteles a  Hatóság részére bejelenteni, és egyben kérni 
a névjegyzékből történő törlését vagy a bejegyzés módosítását.

 (3) A  Hatóság a  bejegyzést akkor módosítja, ha a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó igazolja, hogy 
az e rendelet szerinti felelősségbiztosítással rendelkezik.

4. § (1) Ha a  független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó nem független felelős akkreditált szaktanácsadói 
minőségben kíván eljárni, ennek tényét a  változástól számított huszonegy napon belül köteles a  Hatóság részére 
bejelenteni, és egyben kérni a bejegyzés módosítását.

 (2) A  Hatóság a  bejegyzést akkor módosítja, ha a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó csatolja a  3.  § 
(1) bekezdésében meghatározott munkáltatói igazolást.

5. §  A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó köteles a  Kbt. 187.  § (14)  bekezdése szerinti körülményeiben, 
valamint a  névjegyzékben szereplő adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul, de legkésőbb a  változástól 
számított harminc napon belül bejelenteni a Hatóságnak.

3. A közbeszerzési szakmai képzés teljesítésének szabályai

6. § (1) A  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói névjegyzékbe vételhez 15 továbbképzési tanulmányi pont 
szükséges.

 (2) A megszerzett továbbképzési tanulmányi pontok a képzés időpontjától számított két évig használhatóak fel.
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 (3) A kérelem benyújtását megelőzően korábban – a névjegyzékbe vétel vagy annak megújítása körében – felhasznált 
továbbképzési tanulmányi pontok nem vehetők figyelembe.

 (4) A  Kbt. 195.  § (6)  bekezdésében meghatározott nyilvántartás alapján a  közbeszerzésekért felelős miniszter 
a Hatóság megkeresésére öt napon belül információátadás útján közli a kérelmező által megszerzett továbbképzési 
tanulmányi pontok számát.

 (5) A névjegyzékbe vételkor és a névjegyzékbe történő bejegyzés megújításakor egyszeri alkalommal 15 továbbképzési 
tanulmányi pont értékben számítható be a névjegyzékbe vételi vagy a névjegyzékbe történő bejegyzés megújítása 
iránti kérelem benyújtását megelőző hat éven belül megszerzett közbeszerzési tárgyú felsőfokú szakirányú 
továbbképzési szakon szerzett végzettség.

 (6) Közbeszerzési tárgyú felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon már megkezdett, de még be nem fejezett 
tanulmányok esetén a  már lezárt félévvel teljesített, a  nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti kreditek 
a névjegyzékbe vételkor és a névjegyzékbe történő bejegyzés megújításakor arányosan beszámítandóak.

 (7) Ha adott időszakban nem kerül meghirdetésre kellő számú, létszámú és tanulmányi pontszámú képzés, 
a  közbeszerzésekért felelős miniszter közleményt tesz közzé arról, hogy a  kérelmezők meghatározott időszakban 
beadott névjegyzékbe vételi (megújítási) kérelem esetében átmenetileg mentesülnek az  (1)  bekezdés szerinti 
kötelező közbeszerzési szakmai képzésre vonatkozó igazolási kötelezettség alól.

4. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység feltételét képező közbeszerzési 
gyakorlat igazolásának általános szabályai

7. § (1) A kérelmező közbeszerzési gyakorlatát
a) a munkáltatói jogokat gyakorló személy vagy az általa kijelölt személy által kiadott és aláírt,
b) megbízási jogviszonyban ellátott tevékenység esetén a megbízó által kiállított és aláírt
referencia-nyilatkozattal (a továbbiakban: igazolás) igazolhatja.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott igazolásnak ki kell térnie arra is, hogy a  kérelmező az  igazolás kiállítója által 
indított, lebonyolított vagy ellenőrzött közbeszerzési eljárásban érdemben részt vett, azt érdemben felügyelte, 
vezető beosztásban érdemben szakmai-irányítási feladatokat látott el, vagy a  közbeszerzési eljárás érdemi 
ellenőrzését, minőségellenőrzését, utóellenőrzését vagy utólagos ellenőrzését végezte.

 (3) A közbeszerzési gyakorlatra vonatkozó igazolás kiállítója – aláírásával ellátottan – büntetőjogi felelőssége tudatában 
nyilatkozik, hogy jogosult az igazolás kiadására és az igazolás tartalma a valóságnak megfelel.

 (4) Az igazolást a kérelmező kérésére tizennégy napon belül kell kiállítani.

8. § (1) Ha a  kérelmező a  tevékenységét olyan személy vagy szervezet részére (például ügyvédi iroda vagy gazdasági 
társaság) munkaviszony, munkavégzésre vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony vagy megbízási 
jogviszony keretében végezte, amely a  közbeszerzési eljárások lebonyolítását vagy az  ellenőrzési tevékenységet 
megbízási vagy egyéb jogviszony keretében jogosult ajánlatkérő vagy ellenőrzésre feljogosított szerv részére 
végezni, a 7. § (1) bekezdése szerinti igazolást ezen személy vagy szervezet állítja ki.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti igazolás mellett a  kérelmező köteles továbbá az  ajánlatkérőtől vagy az  ellenőrzésre 
feljogosított szervtől származó olyan nyilatkozatot is benyújtani, amelyből megállapítható, hogy a  kérelmező 
számára az adott eljárás tekintetében igazolt tevékenységre az adott szervezet az ajánlatkérőtől vagy ellenőrzésre 
feljogosított szervtől megbízást, illetve megrendelést kapott.

 (3) A (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot az ajánlatkérő vagy az ellenőrzésre feljogosított szerv a kérelmezővel korábban 
fennállt vagy jogviszonyban álló szervezet kérése alapján köteles tizennégy napon belül kiállítani. A kérelmezővel 
korábban fennállt vagy jogviszonyban álló szervezet a  kérelmező megkeresését követő hét napon belül köteles 
az  ajánlatkérő vagy az  ellenőrzésre feljogosított szervet megkeresni az  (1)  bekezdés szerinti nyilatkozat kiállítása 
érdekében.

 (4) A kérelmező a (2) bekezdés szerinti, ajánlatkérőtől származó nyilatkozat helyett kizárólag abban az esetben nyújthat 
be megbízási szerződést vagy egyéb okiratot, ha az  ajánlatkérő vagy az  ellenőrzésre feljogosított szerv jogutód 
nélkül megszűnt. A  megbízási szerződés vagy egyéb okirat csak abban az  esetben fogadható el a  (2)  bekezdés 
szerinti nyilatkozat helyett, ha az alapján az igazoláson szereplő eljárás egyértelműen beazonosítható.

9. §  Ha az igazoláson szereplő közbeszerzési eljárás a Közbeszerzési Adatbázisban (a továbbiakban: KBA), az Elektronikus 
Közbeszerzési Rendszerben (a  továbbiakban: EKR) vagy a  központosított közbeszerzés keretében kötött 
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keretmegállapodás alapján történő beszerzések esetén a központi beszerző szerv honlapján nem szerepel, az adott 
közbeszerzési eljárás vagy tevékenység a kérelmező gyakorlatának igazolásaként nem fogadható el.

10. § (1) Azon kérelmező tekintetében, aki csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást 
segítő ellátásban részesült – a névjegyzékbe vétel hatályának lejárta miatti névjegyzékből történő törlést követően 
benyújtott névjegyzékbe vétel iránti kérelem esetét is ideértve – a  névjegyzékbe történt bejegyzés megújítására 
vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadók azzal, hogy a közbeszerzési gyakorlatát legkésőbb az ellátásra való 
jogosultság lejártát követő hat hónapon belül benyújtott kérelmében az ellátásra való jogosultság kezdő időpontját 
megelőző három éven belül folytatott tevékenység bemutatásával is igazolhatja.

 (2) Az  ellátásra való jogosultság kezdő időpontjáról, valamint – ha az  ellátásra való jogosultság időtartama lejárt  – 
az ellátásra való jogosultság lejártának időpontjáról szóló igazolást a névjegyzékbe vétel iránti kérelemhez csatolni 
kell.

5. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység feltételét képező közbeszerzési 
gyakorlat igazolása egyes közbeszerzési tevékenységek esetében

11. § (1) A  kérelmező közbeszerzési gyakorlatát a  Kbt. 5–7.  §-a szerinti ajánlatkérőnél vagy ezek megbízásából a  kérelem 
benyújtását megelőző három éven belül
a) legalább tizenöt közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására vonatkozó közbeszerzési tevékenység és
b) legalább tíz közbeszerzési eljárásban folytatott, az  1.  § 5.  pont 5.1.  alpontja szerinti közbeszerzési, illetve 

ellenőrzési tevékenység
bemutatásával igazolhatja.

 (2) Teljeskörűen lebonyolított eljárásként a  közbeszerzési gyakorlat igazolása szempontjából csak az  a  közbeszerzési 
eljárás fogadható el, amely megindításának időpontja a  kérelem benyújtását megelőző, lezárásának időpontja 
legfeljebb a kérelem elbírálását megelőző három éven belüli időpontra esik.

 (3) E  § alkalmazásában a  közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolításaként nem vehető figyelembe a  Kbt. 105.  § 
(1)  és (2)  bekezdése szerinti, a  keretmegállapodás alapján történő beszerzés eredményeként kötött közbeszerzési 
szerződés megkötésére irányuló eljárási cselekmények, így a  verseny újranyitásával, közvetlen megrendeléssel, 
valamint a konzultációval történő szerződéskötés.

12. §  A kérelmezőnek nem szükséges a  11.  §-ban meghatározott közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítását 
igazolnia, ha a kérelem benyújtását megelőző három éven belül legalább ötven közbeszerzési eljárás tekintetében 
az  1.  § 5.  pont 5.1.  alpontja szerinti közbeszerzési, illetve ellenőrzési tevékenységre vonatkozó referenciával 
igazoltan rendelkezik.

13. § (1) A  közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása körében egy adott közbeszerzési eljárás előkészítésével és 
lefolytatásával kapcsolatban kifejtett, 1.  § 5.  pont 5.1.  alpontja szerinti különböző tevékenységek a  közbeszerzési 
gyakorlattal szemben a 11. §-ban támasztott követelmények teljesítése szempontjából a névjegyzékbe vétel során 
a kérelmező tekintetében csak egyszer vehetők figyelembe.

 (2) Egy közbeszerzési eljárással kapcsolatos jogorvoslati eljárással összefüggő képviseleti tevékenység jogorvoslati 
szakaszonként külön-külön figyelembe vehető azzal, hogy ugyanazon közbeszerzési eljárással kapcsolatos 
jogorvoslati tevékenység egy kérelmező szempontjából csak egyszer vehető figyelembe.

14. § (1) A  közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására vagy közbeszerzési tevékenységre vonatkozó, az  1.  § 
5.  pont 5.1.  alpontja szerinti közbeszerzési gyakorlatról kiállított igazolásnak – a  7.  § (3)  bekezdésében foglalt 
nyilatkozattal – tartalmaznia kell az alábbi információkat:
a) a közbeszerzési eljárás azonosító száma,
b) az  igazolt eljárással összefüggésben a kérelmező által ellátott tevékenység rövid leírása, amely tartalmazza, 

hogy az  eljárás előkészítésében milyen cselekményeket végzett el, vagy mely eljárási szakaszban, milyen 
eljárási cselekményeket, illetve azok előkészítését látta el,

c) azt, hogy sor került-e az  adott közbeszerzési eljárással kapcsolatban olyan jogorvoslati eljárásra, amelyben 
véglegessé vált döntőbizottsági vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős 
bírósági határozatban jogsértést állapítottak meg,



35322 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 204. szám 

d) az  ajánlatkérő jogutód nélküli megszűnése esetén az  ajánlatkérőnek a  Hatóság Kbt. alapján fennálló 
feladatkörében vezetett azonosítószámát vagy olyan, az  ajánlatkérő egyértelmű azonosítására alkalmas 
azonosítót, amely közhiteles nyilvántartás alapján ingyenesen és nyilvánosan hozzáférhető.

 (2) Központosított közbeszerzés keretében kötött keretmegállapodás alapján történő beszerzések igazolása esetén 
az  (1) bekezdésben foglalt adatok mellett, a központi beszerző szerv honlapján szereplő alábbi adatokat is fel kell 
tüntetni, ha azok nem szerepelnek a KBA-ban vagy az EKR-ben:
a) a keretmegállapodás azonosító száma,
b) a keretmegállapodás alapján történő beszerzés egyedi azonosító száma,
c) a keretmegállapodás alapján történő beszerzés megindításának dátuma,
d) a keretmegállapodás alapján történő beszerzés tárgyának megnevezése,
e) az  eljárás eredményéről szóló tájékoztató központi beszerző szerv részére történt megküldésének napja 

azokban az eljárásokban, ahol ez értelmezhető.
 (3) A  (2)  bekezdésben szereplő adatokat igazoló dokumentumot a  központi beszerző szerv a  kérelmező kérelme 

alapján hét napon belül köteles kiállítani.
 (4) A  központi beszerző szerv által kiállított, a  (2)  bekezdésben meghatározott adatokat igazoló dokumentumot 

a kérelmező a 7. § szerinti igazolás mellett nyújtja be a Hatóság részére.
 (5) Nem vehető figyelembe közbeszerzési gyakorlatként az  olyan közbeszerzési eljárással kapcsolatban kifejtett 

tevékenység, amellyel összefüggésben jogorvoslati eljárást kezdeményeztek, és véglegessé vált döntőbizottsági 
vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági határozatban jogsértés került 
megállapításra.

 (6) Az  (5)  bekezdés szerinti rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a  kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában 
nyilatkozik, hogy nem az ő tevékenysége vezetett a jogsértéshez.

15. §  Az 1.  § 5.  pont 5.2.  alpontja szerinti közbeszerzési gyakorlatra vonatkozó igazolásnak – a  7.  § (3)  bekezdésében 
foglalt nyilatkozattal – tartalmaznia kell az alábbi információkat:
a) a  kérelmező mely közbeszerzési eljárással összefüggésben fejtette ki a  hivatkozott tevékenységet, 

a következők szerint:
aa) az ajánlatkérő neve,
ab) az eljárás tárgyának megnevezése,
ac) az eljárás fajtája,
ad) az ellenőrzési ügy iktatószáma vagy ügyszáma,
ae) az ellenőrzés befejezésének időpontja,

b) az  igazolt eljárással összefüggésben a  kérelmező által ellátott tevékenységnek és az  ellenőrzés típusának 
pontos megjelölését.

16. § (1) Az  ellenőrzési tevékenység körében egy adott közbeszerzési eljárás több szakaszával kapcsolatban megvalósult, 
vagy több típusú ellenőrzés (minőség-ellenőrzés, szabályossági ellenőrzés, utóellenőrzés, utólagos ellenőrzés) 
a  közbeszerzési gyakorlattal szemben támasztott követelmények teljesítése szempontjából külön-külön is 
figyelembe vehető.

 (2) Ha a kérelmező a közbeszerzési tevékenységét hirdetmények ellenőrzésében vagy hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárással kapcsolatos ellenőrzésben szerzett tapasztalattal kívánja igazolni, az  igazolásnak azt kell tartalmaznia 
–  a  7.  § (3)  bekezdésében foglalt nyilatkozattal –, hogy a  kérelmező a  hivatkozott közbeszerzési tevékenységet 
a kérelem benyújtását megelőző négy éven belül legalább három évig folyamatosan végezte, illetve végzi.

17. §  Ha a  kérelmező közbeszerzési tevékenységét a  közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett minisztériumban 
végzett, a  közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok előkészítésére irányuló vagy közbeszerzések felügyeletével 
összefüggő közbeszerzési-szakmai feladatok, vagy a  Kbt. 5.  § (1)  bekezdése szerinti ajánlatkérő szervezeti és 
működési szabályzata alapján vezető beosztásban folytatott közbeszerzési-szakmai irányítási feladatok ellátásával 
kívánja igazolni, az  igazolásnak azt kell tartalmaznia – a  7.  § (3)  bekezdésében foglalt nyilatkozattal –, hogy 
a kérelmező a hivatkozott közbeszerzési tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző három éven belül legalább 
két évig folyamatosan végezte, illetve végzi.

18. §  Ha a  kérelmező a  közbeszerzési tevékenységét a  Közbeszerzési Döntőbizottságnál végzett közbeszerzési biztosi 
tevékenység ellátásával kívánja igazolni, az  igazolásnak azt kell tartalmaznia – a  7.  § (3)  bekezdésében foglalt 
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nyilatkozattal –, hogy a  kérelmező a  hivatkozott közbeszerzési tevékenységet a  kérelem benyújtását megelőző 
három éven belül legalább két évig folyamatosan végezte, illetve végzi.

6. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység feltételét képező 
felelősségbiztosítás

19. § (1) A  névjegyzékbe vétel feltétele, hogy a  kérelmező természetes személy vagy a  munkáltatója rendelkezzen olyan 
felelősségbiztosítási szerződéssel, amely az alábbi követelményeknek megfelel:
a) legalább évi ötven millió forint és káreseményenként legalább huszonöt millió forint összeghatárig fedezetet 

biztosít a kérelmező felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenysége körében okozott károkra,
b) a felelősségbiztosításon a kérelmező természetes személynek név szerint, biztosítottként kell szerepelnie,
c) a  felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a  Közbeszerzési Döntőbizottság és a  bíróság által kiszabott olyan 

bírságokra, valamint a  támogatásból megvalósuló közbeszerzések kapcsán a Közbeszerzési Döntőbizottság 
véglegessé vált, vagy bíróság jogerős határozatában megállapított jogsértés miatt az  ajánlatkérőt 
a támogatás vagy annak egy része elvesztésével ért kár megtérítésére, amelyért a szaktanácsadó felel.

 (2) A  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó köteles a  Hatóságnak bejelenteni a  változást követően 
haladéktalanul, de legkésőbb a  változástól számított húsz munkanapon belül, ha kötelező felelősségbiztosítással 
nem rendelkezik, ha új kötelező felelősségbiztosítási szerződést köt, valamint ha a kötelező felelősségbiztosítására 
vonatkozó, (1) bekezdésben foglalt valamely adatban változás állt be.

 (3) Ha a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó új kötelező felelősségbiztosítási szerződést köt, az  ezen 
körülményre irányuló változásbejelentéssel egyidejűleg büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkoznia kell arról, 
hogy a korábbi felelősségbiztosításának megszűnése, illetve megszüntetése és az új felelősségbiztosítási szerződés 
megkötésének időpontja közötti időszakban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységet nem 
végzett. A változásbejelentéshez mellékelni kell az új felelősségbiztosításról szóló kötvényt vagy fedezetigazolást.

 (4) Ha a változás következtében a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó nem felel meg az (1) bekezdés szerinti 
feltételeknek, a  Hatóság határozatban törli a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót a  felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékéből.

 (5) Az  (1)  bekezdéstől eltérően a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadókra vonatkozó felelősségbiztosítás 
a nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadókénti névjegyzékbe vételnek nem feltétele.

7. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékébe történt bejegyzés megújítása

20. § (1) A  névjegyzékbe történt bejegyzés megújítására a  névjegyzékbe vételre vonatkozó szabályok az  irányadóak azzal, 
hogy:
a) a  kérelmező közbeszerzési gyakorlatát – ha azt a  11–12.  § szerint igazolja, akkor az  ott meghatározott 

követelményektől eltérően – a kérelem benyújtását megelőző három éven belül
aa) legalább tizenöt közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására, vagy
ab) legalább huszonöt közbeszerzési eljárás tekintetében az  1.  § 5.  pont 5.1.  alpontja szerinti 

közbeszerzési tevékenységre vagy ellenőrzési tevékenységre
 vonatkozó referenciával igazolhatja, és
b) a  kérelem benyújtásakor nem kell igazolnia, hogy rendelkezik felsőfokú – főiskolai vagy 

egyetemi – végzettséggel.
 (2) A közbeszerzési gyakorlat a megújítás iránti kérelem benyújtását megelőzően korábban már a gyakorlat igazolása 

körében felhasznált, az eljárás teljes körű lebonyolítására vagy az 1. § 5. pont 5.1. alpontjában foglalt közbeszerzési 
tevékenységre vagy ellenőrzési tevékenységre vonatkozó referenciával nem igazolható.

 (3) A megújítás iránti kérelem legkorábban a névjegyzékbe vétel hatályának lejártát megelőző kilencven napon belül 
nyújtható be.

 (4) A Hatóság a névjegyzékbe vétel hatályát a névjegyzékbe vétel hatályának lejártát követő naptól újítja meg.

8. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó tevékenysége

21. § (1) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a közbeszerzési eljárások szakszerű lefolytatását segíti elő.
 (2) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során:

a) a közbeszerzési szakértelmet biztosítja,
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b) a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás körébe eső feladatokat személyesen köteles ellátni,
c) szorosan együttműködik az  eljárás tárgya szerinti, pénzügyi, jogi vagy egyéb szakértelmet biztosító 

személyekkel, szervezetekkel, azok közbeszerzési tevékenységét segíti.
 (3) A  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a  közbeszerzési eljárással kapcsolatos valamennyi feladata 

vonatkozásában kizárólag a közbeszerzési szakértelem biztosításáért felel.
 (4) A  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó nem felel a  közbeszerzési eljárás során a  nem közbeszerzési 

szakértelem körébe eső (így különösen az  eljárás tárgya szerinti, műszaki-szakmai, piacismereti, pénzügyi és jogi 
szakértelem körébe eső) közbeszerzési tevékenységek teljesítésének szakszerűségéért és megfelelőségéért.

 (5) A  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó az  általa nyújtott szaktanácsadói tevékenység keretében 
ismerteti azon Kbt. és végrehajtási rendeletei által szabályozott követelményeket, amelyeket a  nem közbeszerzési 
szakértelem körébe eső személyeknek és szervezeteknek a közbeszerzési tevékenységük során az általuk biztosított 
szakértelem körében be kell tartaniuk.

 (6) A  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó attól az  időponttól válik jogosulttá felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadóként tevékenység folytatására, amely időponttal a Hatóság névjegyzékbe vette.

 (7) A  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó tevékenysége körében a  közbeszerzési eljárás lebonyolítására 
szolgáló elektronikus rendszerben elektronikusan rögzítetten hagyja jóvá a közbeszerzési eljárás során keletkezett, 
a (9) bekezdésben meghatározott dokumentumokat. E dokumentumokat a papír alapon lefolytatott eljárás esetén 
a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó tevékenysége körében aláírásával és a névjegyzékbe vétel során 
kapott lajstromszámát feltüntető pecséttel látja el.

 (8) A  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó ellátja az  eljárás alapjául szolgáló iratok személyes ellenőrzését, 
és felelősséget vállal az eljárás – kizárólag közbeszerzési jogi szempontú – szakszerűségéért és a közbeszerzésekre 
vonatkozó jogszabályoknak való megfelelőségéért, továbbá papír alapon lefolytatott eljárás esetén aláírásával 
igazolja a közbeszerzési eljárásban történő személyes részvételét.

 (9) A  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó elektronikusan hagyja jóvá – papír alapon lefolytatott eljárás 
esetén aláírásával köteles ellátni –
a) a közbeszerzési eljárást megindító felhívást és – a műszaki leírás, műszaki tervdokumentáció és az árazatlan 

költségvetés kivételével – a közbeszerzési dokumentumokat,
b) elektronikusan benyújtott és felbontott ajánlatok esetében – az  EKR által generált bontási jegyzőkönyv 

kivételével – a bontási jegyzőkönyvet, a bírálóbizottsági munkáról készült jegyzőkönyvet és
c) az összegezést, összegezéseket.

 (10) A  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a Kbt. 27. § (3) bekezdése szerinti esetben az eljárást megindító 
felhívásban nevét és lajstromszámát, a  közbeszerzési dokumentumokban pedig nevét, levelezési címét, 
e-mail-címét, valamint lajstromszámát feltünteti.

 (11) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység megbízás alapján vagy munkaviszonyban, 
munkavégzésre vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban végezhető. A felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó tevékenységének ellátása során szakmailag nem utasítható, feladatának ellátásáért felelősséggel 
tartozik.

 (12) Ha a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó gazdasági társaság, ügyvédi iroda vagy bármilyen más 
egyéni vagy társas vállalkozás (a  továbbiakban: vállalkozás) tagjaként vagy alkalmazottjaként tevékenykedik, úgy 
a megbízási szerződést a vállalkozás köti meg, de a megbízási szerződésben konkrétan meg kell jelölni a megbízás 
végrehajtásáért személyében felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót (több szaktanácsadó közreműködése 
esetén valamennyi szaktanácsadót). A  megbízási szerződésben feltüntetett szaktanácsadókat ugyanazon 
vállalkozásnál tagi vagy alkalmazotti jogviszonyban álló más felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó akkor 
helyettesíthet, ha erre a megbízási szerződés lehetőséget ad.

 (13) A  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a  tevékenysége körében okozott kár megtérítéséért – ha más 
jogszabály a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó jogviszonyát, illetve a  foglalkozatási jogviszonya 
körében okozott kárért való felelősségét eltérően nem szabályozza – a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  évi 
V. törvény szabályai szerint felel.

 (14) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó tevékenysége akkor terjedhet ki az ügyvédi tevékenységről szóló 
2017.  évi LXXVIII.  törvény 2.  § (1)  bekezdésében meghatározott tevékenység végzésére is, ha a  felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó ilyen tevékenység ellátására egyébként jogosult.
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9. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók nyilvántartása

22. §  A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók tekintetében a  Hatóság látja el a  szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint a  szolgáltatás felügyeletét ellátó 
hatóság feladatait.

23. § (1) A névjegyzéket a Hatóság kereshető formában teszi közzé a honlapján.
 (2) A névjegyzék tartalmazza a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

a) lajstromszámát,
b) nevét,
c) a  2.  § (1)  bekezdése szerinti, a  Hatóság honlapján közzétett dokumentumban (űrlap) feltüntetett 

elérhetőségeit,
d) névjegyzékbe vételének időpontját,
e) a névjegyzékbe vétel hatálya lejártának időpontját és
f ) a  nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó esetében ennek tényét és a  munkáltatóra 

vonatkozó adatokat (név, székhely).

10. A Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadók Szakmai Testülete

24. § (1) A Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadók Szakmai Testületét a közbeszerzésekért felelős miniszter hozza 
létre, és gondoskodik a működés feltételeinek a biztosításáról.

 (2) A  Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadók Szakmai Testületének feladata a  felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadók szakmai munkájának figyelemmel kísérése, a  felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadók feladataira, eljárására vonatkozó szabályozás érvényesülésének, valamint gyakorlatának 
az értékelése és a szükséges javaslatok megtétele a közbeszerzésekért felelős miniszter számára.

25. § (1) A  Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadók Szakmai Testülete kilenc főből áll, amelynek tagja 
a  közbeszerzésekért felelős miniszter vagy az  általa kijelölt személy, a  közbeszerzésekért felelős miniszter által 
kijelölt további négy felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, a  Hatóság elnöke vagy az  általa kijelölt 
személy, a  Hatóság elnöke által kijelölt további egy felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, valamint 
a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók közössége vagy önszerveződés alapján létrejött szervezetei által 
delegált további két személy.

 (2) A  Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadók Szakmai Testülete tagjai közül megválasztja a  Közbeszerzési 
Hatóság keretében működő Tanács Kbt. 182. § (2) bekezdés j) pontja szerinti tagját.

11. Záró rendelkezések

26. §  Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

27. § (1) Azon felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók, akik esetében a  névjegyzékbe történő bejegyzés 
hatálya a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 
módosításáról szóló 28/2017. (XI. 6.) MvM rendelet hatálybalépését követő tizennégy hónapon belül jár le, valamint 
azon személyek, akik névjegyzékbe vételüket a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről 
szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet módosításáról szóló 28/2017. (XI. 6.) MvM rendelet hatálybalépését követő 
tizennégy hónapon belül kezdeményezik – a  6.  § (1)  bekezdésétől eltérően – a  szaktanácsadói névjegyzékbe 
vételhez, illetve annak megújításához 7 továbbképzési tanulmányi pont megszerzését kötelesek igazolni.

 (2) A  6.  § (4)  bekezdésében meghatározottak mellett a  Hatóság a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók 
kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről szóló kormányrendelet alapján 2019. január 1-jét megelőzően a képző 
szervezetek által kiállított, és korábban a névjegyzékbe vétel vagy annak megújítása körében még fel nem használt 
továbbképzési tanulmányi pontszámokra vonatkozó igazolást is köteles elfogadni a  névjegyzékbe vételhez vagy 
megújításhoz szükséges tanulmányi pontszámok összesítése során, az igazolás kiállításától számított két évig.

 (3) A 2019. január 1-jén folyamatban lévő kérelmek ügyében – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL.  törvény szerint szünetelő ügyek kivételével – a  közbeszerzésekért felelős miniszter dönt, valamint lefolytatja 
a 2019. január 1-jén folyamatban lévő hatósági ellenőrzéseket és hivatalbóli eljárásokat.
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28. §  Hatályát veszti a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) 
MvM rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 258/2018. (XII. 18.) Korm. rendelete
a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről szóló 
217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről szóló 217/2017. 
(VII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2c) A képző szervezet az elismert képzéseken résztvevőkről jelenléti ívet vezet és azt a képzést követő tíz napon 
belül megküldi a  közbeszerzésekért felelős miniszternek. A  jelenléti ív vezetésének módját, a  képzésen résztvevő 
számára a továbbképzési tanulmányi pontszám jóváírásának feltételeit a képző szervezet határozza meg. A jelenléti 
ívnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a részvételt a képzés teljes időtartamára vonatkozóan igazolja, és legalább 
az  alábbi adatok kötelező feltüntetését írja elő azon résztvevők számára, akik a  képzés alapján továbbképzési 
tanulmányi pontszámban kívánnak részesülni:
a) viselt név,
b) születési név,
c) születés helye és ideje,
d) anyja neve,
e) lajstromszám (amennyiben releváns) és
f ) elektronikus levelezési cím.”

 (2) A Rendelet 2. §-a a következő (2d) és (2e) bekezdéssel egészül ki:
„(2d) A közbeszerzésekért felelős miniszter a képző szervezetek által a (2c) bekezdés alapján megküldött jelenléti ívek 
alapulvételével vezeti a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 195. § (6) bekezdése szerinti nyilvántartást, 
és összesíti a képzéseken résztvevők részvétele alapján megszerzett tanulmányi pontjait. A közbeszerzésekért felelős 
miniszter a  képzésekről szóló jelenléti ív megküldését követően legkésőbb huszonegy napon belül tájékoztatja 
a  tanulmányi pontszámra jogosult résztvevőt – a  jelenléti íven feltüntetett – elektronikus levelezési címén 
a továbbképzési tanulmányi pontszámok nyilvántartásba vételéről. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót 
a  róla nyilvántartott adatok tekintetében az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 14. §-a szerinti jogosultságok illetik meg.
(2e) A  közbeszerzésekért felelős miniszter a  nyilvántartott tanulmányi pontokra vonatkozó adatokat a  Hatósággal 
információátadás útján közli.”

2. §  A Rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A megszerzett továbbképzési tanulmányi pontok a képzés napjától vagy a képzés utolsó napjától számított két 
évig használhatóak fel.”

3. §  A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. §  A Rendelet 2. § (3) bekezdés
a) nyitó szövegrészében az  „az alábbi dokumentumok benyújtásával” szövegrész helyébe az  „az egyes 

elismertetni kívánt képzést megelőző legkésőbb tíz napon belül az alábbi dokumentumok benyújtásával”,
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b) d)  pontjában az  „az információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény (a  továbbiakban: Infotv.) 5.  § (1)  bekezdés a)  pontja” szövegrész helyébe az „az Infotv. 5.  § 
(1) bekezdés b) pontja”

szöveg lép.

5. §  Hatályát veszti a Rendelet
a) 2. § (2b) bekezdése és
b) 4. § (4) bekezdése.

6. §  Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 258/2018. (XII. 18.) Korm. rendelethez

A Rendelet 1. melléklet 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. A  képzésen történő részvételt igazoló jelenléti ív vezetésének módja, a  képzésen részt vevő számára 
a továbbképzési tanulmányi pontszám jóváírásának feltételei”

A Kormány 259/2018. (XII. 18.) Korm. rendelete
az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus 
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában, 
2. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. és 8. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  Hatályát veszti az  építési beruházások, valamint az  építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27.  § 
(1) bekezdésében az „ , és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében 
meghatározott mértéket” szövegrész.

2. §  Hatályát veszti az  elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 
14. alcíme.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 260/2018. (XII. 18.) Korm. rendelete
a sport tárgyú kormányrendeletek olimpiai járadékkal összefüggő módosításáról

A Kormány a  sportról szóló 2004. évi I. törvény 79.  § (1)  bekezdés b)  pont be)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az olimpiai járadékról szóló 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az olimpiai járadékról szóló 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 2.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„2. § (1) Az Stv. 59. § (1) bekezdés a) és b) pontja, valamint 61. § (12) bekezdés b) pontja szerinti sporteseményre 
(a  továbbiakban: sportesemény) sportolót nevező sportszövetség vagy sportköztestület (a  továbbiakban együtt: 
sportolót nevező szervezet) a sportesemény hivatalos időszakát legalább harminc nappal megelőzően
a) tájékoztatja a  sportpolitikáért felelős minisztert (a  továbbiakban: miniszter) a  sportesemény hivatalos 
megnevezéséről és időpontjáról, a sporteseményre nevezett sportolókról, valamint
b) megküldi a  felkészítésben közreműködő edző, a nevelőedző és a szövetségi kapitány megjelölésére vonatkozó, 
az Stv. 59. § (5) bekezdés e) pontja szerinti sportolói nyilatkozatokat.
(2) A sportesemény hivatalos időszakát követően a sportolót nevező szervezet tájékoztatja a minisztert
a) a járadékra jogosító helyezést elérő sportolókról a sportoló nevének, születési idejének, lakó- vagy tartózkodási 
helyének,
b) – a sportág és a versenyszám megjelölésével – a járadékra jogosító helyezés adatainak, valamint
c) a helyezés Stv. 61. § (12) bekezdés c) pontjában foglalt feltételnek való megfelelőség igazolásának
megküldésével.
(3) A  sportolót nevező szervezet a  miniszter részére az  (1) és (2)  bekezdés szerinti személyes adatokat az  érintett 
hozzájárulásával továbbíthatja.”

2. §  Az R. a következő 4. §-sal egészül ki:
„4. § A miniszter az Stv. 61. § (1a) bekezdésében meghatározott adatok nyilvántartását a sportolót nevező szervezet 
2.  § (2)  bekezdése szerinti tájékoztatása, igazolása, valamint a  hivatalbóli hatósági eljárása során az  érintett és 
a sportolót nevező szervezet által tett nyilatkozat alapján vezeti.”

3. §  Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Az érmes, az edző, az özvegy az Stv. 61. § (1a) bekezdése szerint nyilvántartásba bejegyzett adatai változását 
8 napon belül bejelenti a  miniszternek. Ha ennek elmulasztása miatt nem állapítható meg a  járadékra való 
jogosultság vagy nem folyósítható a járadék, az önhibának minősül.”

4. §  Az R. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ha az  érmes a  járadék folyósításának időtartama alatt újabb, járadékra jogosító helyezést ér el, a  járadékot új 
eredményére figyelemmel kell megállapítani (a továbbiakban: új járadék).
(2) Ha az edzői járadékra jogosult személy az edzői járadék folyósításának időtartama alatt újabb, járadékra jogosító 
helyezés után válik jogosulttá edzői járadékra, részére a járadékot az új eredményre figyelemmel kell megállapítani 
(a továbbiakban: új edzői járadék).”

5. §  Az R. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  Stv. 78/M.  §-a szerinti kérelmet a  jogosult természetes személyazonosító adatai és a  járadékra jogosító 
valamennyi eredmény, edzői és özvegyi járadék esetén továbbá az  eredményt elért érmes megjelölésével kell 
benyújtani. A kérelemben megjelölt eredményt a sportolót nevező szervezet igazolja.”

6. §  Az R. 8. § (1) bekezdésében az „Stv. 59. §-ának (3) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Stv. 59. § (4) bekezdésében” 
szöveg lép.

7. §  Hatályát veszti az R. 3. §-a, 6. §-a, 7. § (3) és (4) bekezdése, valamint 1–3. számú melléklete.
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2. A Nemzet Sportolója Címről szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

8. §  A Nemzet Sportolója Címről szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet 4.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(2) Ha az adományozott olimpiai járadékra is jogosult, részére összevontan kell az olimpiai járadékot és a Címmel 
járó életjáradékot folyósítani.”

3. Záró rendelkezések

9. §  Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 16/2018. (XII. 18.) MvM rendelete
a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként 
felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók 
Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes 
szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a  közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CXXXII.  törvény 44.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14.  § (1)  bekezdés 11.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörében 
eljáró igazságügyi miniszterrel, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában 
meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel, valamint a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 20.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel 
egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az  évenként felvehető 
hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a  külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre 
történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet 
(a továbbiakban: R.) 13/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  international public service relations mesterképzési szak esetében a  jelentkezés feltétele angol nyelvből 
államilag elismert C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal 
egyenértékű okirat.”

2. §  Az R. a következő 26. §-sal egészül ki:
„26.  § E  rendeletnek a  közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában 
az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, 
a  Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a  külföldi hallgatók Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. 
(I. 8.) KIM rendelet módosításáról szóló 16/2018. (XII. 18.) MvM rendelettel megállapított 13/A. § (5) bekezdését első 
alkalommal a 2019/2020. tanévre vonatkozó általános felsőoktatási felvételi eljárásban kell alkalmazni.”

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

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A Miniszterelnökséget vezető miniszter 17/2018. (XII. 18.) MvM rendelete
a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete külképviseleti besorolásáról, valamint a tartós 
külszolgálatot teljesítők deviza-alapilletménye, költségtérítése és az állandó képviseleti devizapótlék 
kiszámításának részletes szabályairól szóló 16/2017. (VI. 7.) MvM rendelet módosításáról

A külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016.  évi LXXIII.  törvény 59.  § (3)  bekezdés d) és f )  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14.  § (1)  bekezdés 
4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A  Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete külképviseleti besorolásáról, valamint a  tartós 
külszolgálatot teljesítők deviza-alapilletménye, költségtérítése és az állandó képviseleti devizapótlék kiszámításának 
részletes szabályairól szóló 16/2017. (VI. 7.) MvM rendelet (a  továbbiakban: Rendelet) 2.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) A  külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló törvény szerinti, az  Egyesült Nemzetek Szervezete által 
közzétett szorzószámok figyelembevételével megállapított deviza-alapilletmény összege 495 550 Ft.”

 (2) A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A vegyes költségtérítés szorzó 25%.”

2. §  Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 18/2018. (XII. 18.) MvM rendelete
a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékének vezetésével összefüggő hatósági 
eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198.  § (2)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 14. § (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A  Közbeszerzési Hatóság (a  továbbiakban: Hatóság) kérelemre indult, a  felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadók névjegyzékének vezetésével összefüggő hatósági eljárásáért igazgatási szolgáltatási díjat kell 
fizetni.

 (2) A névjegyzékbe vétel igazgatási szolgáltatási díja hatvanezer forint.
 (3) A névjegyzékbe történt bejegyzés megújítása esetén az igazgatási szolgáltatási díj mértéke negyvenezer forint.
 (4) Az  igazgatási szolgáltatási díj a  kérelem elutasítása, visszautasítása vagy visszavonása, valamint az  eljárás 

megszüntetése esetén nem kerül visszafizetésre.
 (5) A  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 6.  § 

(4) bekezdése szerinti információátadás alapján az igazgatási szolgáltatási díj harminc százaléka a közbeszerzésekért 
felelős miniszter által vezetett minisztériumot, hetven százaléka a  Hatóságot illeti meg. A  díjbevétel 
közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett minisztériumot megillető részét a  Hatóság a  tárgyhónap utolsó 
napját követő 15 napon belül köteles átutalni a  közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
számlájára.

 (6) Az  igazgatási szolgáltatási díj a  közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett minisztérium, illetve a  Hatóság 
saját bevétele.

2. §  Az 1.  § (2)–(3)  bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a  kérelem előterjesztésével egyidejűleg a  Hatóság 
Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-01720361-00000000 számú előirányzat felhasználási keretszámlájára 
kell megfizetni. A díjak megfizetéséről a Hatóság számlát vagy számlát helyettesítő bizonylatot nem állít ki.
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3. §  Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 19/2018. (XII. 18.) MvM rendelete
az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 
40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet módosításáról

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198.  § (2)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14.  § (1)  bekezdés 13.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 
1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  Az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. 
(XII. 27.) MvM rendelet az „Az EKR üzemeltetése” című alcímet követően a következő alcímmel egészül ki:
„Rendszerhasználati díj
1/A.  § (1) Az  EKR használatáért az  ajánlatkérő megindított közbeszerzési eljárásonként és koncessziós beszerzési 
eljárásonként egységesen 40 000 forint igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: rendszerhasználati díj) fizet.
(2) A rendszerhasználati díjat az EKR üzemeltetőjének a honlapján közzétett számlaszámú számlájára kell befizetni.
(3) A  rendszerhasználati díj kizárólag átutalással teljesíthető. Az  átutalások beazonosíthatóságának biztosítása 
érdekében az átutaláskor a „Közlemény”, vagy ennek értelemszerűen megfelelő rovatban meg kell adni azon eljárás 
EKR azonosítóját, amely vonatkozásában a rendszerhasználati díj megfizetésre kerül.
(4) A  rendszerhasználati díjat a  közbeszerzési eljárást megindító felhívásnak – a  Közbeszerzési Hatóság felé 
feladásra vagy nem hirdetménnyel induló eljárások esetében a  gazdasági szereplők részére – az  EKR-ben történő 
megküldéséig kell megfizetni. A  rendszerhasználati díj azon a  napon minősül megfizetettnek, amely napon 
az a (2) bekezdés szerinti számlán jóváírásra kerül.
1/B. § (1) Ha a rendszerhasználati díj nem vagy nem az előírt mértékben került befizetésre, a rendkívüli sürgősségre 
tekintettel indított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével az  EKR üzemeltetője jogosult az  érintett 
ajánlatkérő közbeszerzési eljárásának megindítását lehetővé tevő szolgáltatás korlátozására.
(2) Az EKR üzemeltetője mindaddig jogosult az eljárás megindítását vagy a hirdetmény megküldését lehetővé tevő 
szolgáltatás korlátozására, amíg a rendszerhasználati díj megfizetésére nem kerül sor.
(3) A  közbeszerzési eljárás megindítását lehetővé tevő szolgáltatás korlátozása nem érinti más, a  közbeszerzési 
eljárással összefüggő, jogszabály alapján előírt ellenőrzések lefolytatására vonatkozó kötelezettséget.
1/C. § A befizetett rendszerhasználati díj tizenöt napon belül visszautalásra kerül, ha
a) az ajánlatkérő hirdetménnyel induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívást a közzététele előtt visszavonja 
és a hirdetmény visszavonását igazoló tájékoztatást megküldi az EKR üzemeltetője részére,
b) az  ajánlatkérő adminisztratív hiba folytán ugyanazon eljárás vonatkozásában a  rendszerhasználati díjat kétszer 
fizeti be, vagy
c) az  elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdés 
e) pontja szerinti tartós üzemzavar a  rendszerhasználati díj befizetését követően, de az eljárást megindító felhívás 
közzététele előtt következik be, és az  ajánlatkérő úgy dönt, hogy az  eljárást papír alapon folytatja le, és erről 
az üzemeltetőt tájékoztatja.”

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

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter
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Az agrárminiszter 41/2018. (XII. 18.) AM rendelete
a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló  
24/2015. (V. 26.) FM rendelet új előirányzatokkal, valamint egyes előirányzatok felhasználási szabályainak 
változásával összefüggő módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 11.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A  fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) 
FM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. §  Az R. 1. § a) pontjában az „előirányzatra” szövegrész helyébe az „előirányzatokra” szöveg lép.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 2019. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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1. melléklet a 41/2018. (XII. 18.) AM rendelethez  

1. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 5/d. sorral egészül ki:  
 

(Sor- 
szám) 

(Áht.  
azono- 

sító) 

(Cím  
név) 

(Alcím  
név) 

(Jogcím 
csoport 

név) 

(Jog- 
cím 
név) 

(Előirányzat célja) 
(Kifizetésben 
részesülők 

köre) 

(Támoga-
tás 

biztosítá-
sának 
módja) 

(Támoga-
tási előleg) 

(Rendelkezésre 
bocsátás 
módja) 

(Visszafizetés 
határideje) (Biztosíték) (Kezelő szerv) (Lebonyolító 

szerv) 

(Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 
szervezete) 

„5/d 375584   

8_A védett 
természeti területek 
védettségi szintje 
helyreállításának 
költségei 

1. A védettségi szint helyreállítása 
érdekében szükséges – a védett 
természeti területek védettségi 
szintjének helyreállításáról szóló 
1995. évi XCIII. törvény, valamint 
a földrendező és a földkiadó 
bizottságokról szóló 1993. évi  
II. törvény 12/C. §-a szerinti – 
feladatok ellátása, elsődlegesen  
a jogosulti körbe tartozó 
kártalanítási igények, kisajátítások 
és területvásárlások, valamint 
2. a területek állami tulajdonba 
vételével összefüggésben 
felmerülő, az állami tulajdonba 
vételt jogi és más szakmai 
szempontok alapján megalapozó, 
ahhoz szorosan kapcsolódó, 
járulékos költségek 
finanszírozása 
 

1. a Kvtv.  
1. melléklet 
XLIV. Nemzeti 
Földalappal 
kapcsolatos 
bevételek és 
kiadások 
fejezete 
2. költségvetési 
szerv 
3. nemzeti park 
igazgatóságok  
4. területi 
természetvé-
delmi 
hatóságok 
 

egyedi 
döntés 
alapján 

indokolt 
esetben 
nyújtható 

1. egy 
összegben, 
vagy 
2. részletekben, 
időarányosan 
történő 
kifizetéssel 

– – – – –” 
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2. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat F:6 mezője helyébe a következő mező lép: 
 

 (Előirányzat célja) 

(256512) 

1. A természetvédelmi érdekből eseti jelleggel elrendelt hatósági korlátozásokból, illetve a védett állat 
kártételéből adódó kártalanítási, továbbá kármegelőzési igények és az azokkal összefüggésben felmerülő 
adminisztratív költségek,  
2. a védett és védelemre tervezett természeti területek, védett értékek állapotfelméréséhez kapcsolódó 
adatgyűjtési és adatkezelési költségek, 
3. a természetvédelmi kezeléssel kapcsolatos intézkedések megalapozásához és végrehajtásához 
szükséges költségek és 
4. a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 81. § (4) bekezdése szerinti természetvédelmi célok 
és feladatok  
finanszírozása. 

 
3. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat G:6 mezője helyébe a következő mező lép: 
 

 (Kifizetésben részesülők köre) 

(256512) 

1. költségvetési szerv, 
2. nemzeti park igazgatóságok, 
3. nonprofit gazdasági társaság, 
4. területi természetvédelmi hatóságok 

 
4. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat L:6 mezője helyébe a következő mező lép: 
 

 (Biztosíték) 

(256512) 

1. A kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozat, 
2. zálogjog, 
3. garancia, 
4. kezesség vagy 
5. óvadék. 
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5. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 16/a. sorral egészül ki:  
 

(Sor- 
szám) 

(Áht.  
azono- 

sító) 

(Cím  
név) 

(Alcím  
név) 

(Jogcím 
csoport 

név) 

(Jog- 
cím 
név) 

(Előirányzat célja) (Kifizetésben 
részesülők köre) 

(Támogatás 
biztosításá- 
nak módja) 

(Támogatási 
előleg) 

(Rendelkezésre 
bocsátás 
módja) 

(Visszafize-
tés 

határideje) 
(Biztosíték) (Kezelő 

szerv) 
(Lebonyolító 

szerv) 

(Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 
szervezete) 

„16/a 375784   
40_Bükki 
Csillagda 
megvalósítása 

A Bükki Csillagda 
megvalósításáról szóló 
1974/2017. (XII. 19.) 
Korm. határozat alapján 
a Bükki Csillagda 
megvalósításának 
támogatása. 
 

Bükki Nemzeti 
Park Igazgatóság 
 

egyedi 
döntés 
alapján 

indokolt 
esetben 
nyújtható 

1. egy 
összegben, 
vagy 
2. részletekben, 
időarányosan 
történő 
kifizetéssel 

– – – – –” 

 
 

 
6. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat D:20–E:20 mezője helyébe a következő mező lép: 
 

 

(Jogcím csoport név) (Jogcím név) 

(278678) 4_Határon átnyúló agrár- és vidékfejlesztési feladatok támogatása 
 
 
7. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat F:20 mezője helyébe a következő mező lép: 
 

 (Előirányzat célja) 

(278678) 

1. A Kárpát-medencei agrár- és vidékfejlesztési együttműködésekben részt vevő és a határon átnyúló agrár- 
és vidékfejlesztési feladatok megvalósításában közreműködő, a magyar gazdák érdekeit képviselő 
szervezetek munkájának, működésének, szakmai programjainak egyedi, és  
2. a Kárpát-medencei Falugazdász Programban meghatározott feladatok  
támogatása. 
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2. melléklet a 41/2018. (XII. 18.) AM rendelethez

 

 
1. Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 73. sorral egészül ki: 

 

(Sor- 
szám) 

(Áht.  
azono- 

sító) 

(Cím  
név) 

(Alcím  
név) 

(Jogcím 
csoport 

név) 

(Jog- 
cím 
név) 

(Előirányzat célja) (Kifizetésben részesülők 
köre) 

(Támogatás 
biztosításá- 
nak módja) 

(Támogatási 
előleg) 

(Rendelkezésre 
bocsátás módja) 

(Visszafizetés 
határideje) (Biztosíték) (Kezelő 

szerv) (Lebonyolító szerv) 

(Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 
szervezete) 

„73 376862   

2_Tulajdonosi 
joggyakorlással 
kapcsolatos 
egyéb kiadások 

1. Az állami tulajdonú 
gazdasági társaságok 
feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásával 
összefüggő 
kötelezettségek, és  
2. a Budapest  
XII. kerület, Eötvös út 
59. szám alatti  
(10497/7 hrsz.) ingatlan 
állami tulajdonba 
vételéhez kapcsolódó 
Áfa fizetési kötelezettség 
finanszírozása. 

1. állami 
tulajdonban lévő 
gazdasági 
társaság 
2. költségvetési 
szerv 
 

– – 

1. egy 
összegben, 
vagy 
2. részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – – –” 

 
 
 

 

 
2. Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 74. sorral egészül ki: 

 

(Sor- 
szám) 

(Áht.  
azono- 

sító) 

(Cím  
név) 

(Alcím  
név) 

(Jogcím 
csoport név) 

(Jog- 
cím 
név) 

(Előirányzat célja) (Kifizetésben részesülők köre) 
(Támogatás 
biztosításá- 
nak módja) 

(Támogatási 
előleg) 

(Rendelkezésre bocsátás 
módja) 

(Visszafizetés 
határideje) (Biztosíték) (Kezelő szerv) (Lebonyolító 

szerv) 

(Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 
szervezete) 

„74 377017   

3_Nemzeti 
Agrárkutatási 
és Innovációs 
Központ 
tulajdonosi 
joggyakorlá-
sába tartozó 
kiadások 

Nemzeti 
Agrárkutatási 
és 
Innovációs 
Központ 
tulajdonosi 
joggyakorlá-
sába tartozó 
társaságok 
tőkeemelése 

1. A Nemzeti 
Agrárkutatási és 
Innovációs Központ 
tulajdonosi 
joggyakorlásába 
tartozó állami 
tulajdonú társaságok 
részére tulajdonosi 
jogok gyakorlása 
keretében történő  
1.1. tőkeemelés, 
1.2. részesedés-
vásárlás, és 
1.3. pótbefizetés 
finanszírozása 

A Nemzeti Agrárkutatási és 
Innovációs Központ 
tulajdonosi 
joggyakorlásába tartozó 
állami tulajdonú társaságok 
 

– – 

1. egy 
összegben, vagy 
2. részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – 

Nemzeti 
Agrárkutatási 
és Innovációs 

központ 

– –” 
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Az emberi erőforrások minisztere 42/2018. (XII. 18.) EMMI rendelete
az elektronikus vénnyel kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek, valamint a területi védőnői ellátásról szóló 
49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet módosításáról

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi 
XCV. törvény 32. § (5) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az  egészségügyi alapellátásról szóló 2015.  évi CXXIII.  törvény 18.  § (2)  bekezdés d)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló  
44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosítása

1. § (1) Az  emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 24. § (2d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2d) A felírási igazolást a gyógyszertár 2019. december 31. napjáig köteles megőrizni. A gyógyszer kiszolgáltatója 
a  felírási igazolást 2020. január 1. napját követően az  expediálás tényének rögzítése után visszaadja a  gyógyszer 
kiváltójának.”

 (2) A Rendelet
a) 24. § (2b) bekezdésében a „2018. december 31.” szövegrész helyébe a „2019. december 31.” szöveg,
b) 24.  § (2c)  bekezdésében a  „(8)  bekezdés alkalmazása során 2018. december 31.” szövegrész helyébe 

a „(2b) bekezdés alkalmazása során 2019. december 31.” szöveg
lép.

2. A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet módosítása

2. §  A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet 9.  §-ában a  „2018. december 31-éig kell 
igazolni.” szövegrész helyébe az „a működési engedély kiadásáért felelős egészségügyi államigazgatási szerv részére 
igazolni kell.” szöveg lép.

3. Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működéséhez kapcsolódó miniszteri rendeletek, 
valamint egyéb, gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendelet módosításáról szóló  
29/2017. (X. 31.) EMMI rendelet módosítása

3. §  Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működéséhez kapcsolódó miniszteri rendeletek, valamint 
egyéb, gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendelet módosításáról szóló 29/2017. (X. 31.) EMMI rendelet 27.  § 
(2) bekezdésében a „2019. január 1.” szövegrész helyébe a „2020. január 1.” szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

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

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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Az emberi erőforrások minisztere 43/2018. (XII. 18) EMMI rendelete
a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet 
módosításáról

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008.  évi XCIX.  törvény 47.  § 
(2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. §  A minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

3. §  Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 43/2018. (XII. 18.) EMMI rendelethez
„1. melléklet az 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelethez

 1. Nemzeti minősítésű színházművészeti szervezet:
1.1. Állami fenntartású nemzeti színházművészeti szervezet:

1.1.1. Budapest Operettszínház (Budapest)
1.1.2. MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. (Budapest)
1.1.3. Magyar Állami Operaház (Budapest)
1.1.4. Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zrt. (Budapest)

1.2. A Magyar Állammal közszolgáltatási szerződést kötött nemzeti színházművészeti szervezet:
1.2.1. Csokonai Színház (Debrecen)
1.2.2. Győri Nemzeti Színház (Győr)
1.2.3. Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. (Miskolc)
1.2.4. Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. (Pécs)
1.2.5. Szegedi Nemzeti Színház (Szeged)

 2. Nemzeti minősítésű táncművészeti szervezet:
2.1. Állami fenntartású nemzeti táncművészeti szervezet:

2.1.1. Hagyományok Háza (Magyar Állami Népi Együttes) (Budapest)
2.1.2. Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. (Budapest)

2.2. A Magyar Állammal közszolgáltatási szerződést kötött nemzeti táncművészeti szervezet:
2.2.1. Győri Balett (Győr)
2.2.2. Pécsi Balett Nonprofit Kft. (Pécs)

 3. Nemzeti minősítésű zeneművészeti szervezet:
3.1. Állami fenntartású nemzeti zeneművészeti szervezet:

3.1.1. Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft. (Budapest)
3.2. A Magyar Állammal közszolgáltatási szerződést kötött nemzeti zeneművészeti szervezet:

3.2.1. Győri Filharmonikus Zenekar (Győr)
3.2.2. Kodály Filharmónia Debrecen – Kodály Filharmonikusok (Debrecen)
3.2.3. Kodály Filharmónia Debrecen – Kodály Kórus (Debrecen)
3.2.4. Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány (Budapest)
3.2.5. Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. (Miskolc)
3.2.6. Nyíregyházi Cantemus Kórus (Nyíregyháza)
3.2.7. Pannon Filharmonikusok – Pécs Közhasznú Nonprofit Kft. (Pécs)
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3.2.8. Savaria Szimfonikus Zenekar (Szombathely)
3.2.9. Szegedi Szimfonikus Zenekar (Szeged)

 4. Nemzeti minősítésű tánc- és zeneművészeti szervezet:
4.1. Állami fenntartású nemzeti tánc- és zeneművészeti szervezet:

4.1.1. Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft. (Budapest)”

2. melléklet a 43/2018. (XII. 18.) EMMI rendelethez

 1. Az R. 2. melléklet 1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.1. Önkormányzati fenntartású kiemelt színházművészeti szervezet:
1.1.1. Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza (Dunaújváros)
1.1.2. Békéscsabai Jókai Színház (Békéscsaba)
1.1.3. Békéscsabai Napsugár Bábszínház (Békéscsaba)
1.1.4. Budaörsi Latinovits Színház (Budaörs)
1.1.5. Budapest Bábszínház Közhasznú Nonprofit Kft. (Budapest)
1.1.6. Ciróka Bábszínház (Kecskemét)
1.1.7. Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. (Kaposvár)
1.1.8. Gárdonyi Géza Színház (Eger)
1.1.9. Griff Bábszínház (Zalaegerszeg)
1.1.10. Harlekin Bábszínház (Eger)
1.1.11. Hevesi Sándor Színház (Zalaegerszeg)
1.1.12. József Attila Színház Nonprofit Kft. (Budapest)
1.1.13. Kabóca Bábszínház (Veszprém)
1.1.14. Katona József Színház Közhasznú Nonprofit Kft. (Budapest)
1.1.15. Katona József Színház (Kecskemét)
1.1.16. Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft. (Budapest)
1.1.17. Kövér Béla Bábszínház (Szeged)
1.1.18. Madách Színház Nonprofit Kft. (Budapest)
1.1.19. Mesebolt Bábszínház (Szombathely)
1.1.20. Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. (Miskolc)
1.1.21. Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. (Nyíregyháza)
1.1.22. Örkény István Színház Nonprofit Kft. (Budapest)
1.1.23. Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. (Petőfi Színház) (Sopron)
1.1.24. Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. (Budapest)
1.1.25. Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.(Szolnok)
1.1.26. Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari Színház, Népház (Tatabánya)
1.1.27. Thália Színház Nonprofit Kft. (Budapest)
1.1.28. Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. (Budapest)
1.1.29. Új Színház Nonprofit Kft. (Budapest)
1.1.30. Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. (Vác)
1.1.31. Vaskakas Bábszínház (Győr)
1.1.32. Veszprémi Petőfi Színház (Veszprém)
1.1.33. Vígszínház Nonprofit Kft. (Budapest)
1.1.34. Vojtina Bábszínház (Debrecen)
1.1.35. Vörösmarty Színház (Székesfehérvár)
1.1.36. Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. (Szombathely)
1.1.37. Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. (Salgótarján)”

 2. Az R. 2. melléklet 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.2. Önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött kiemelt színházművészeti szervezet:
1.2.1. Bethlen Téri Színház Közhasznú Nonprofit Kft. (Budapest)
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1.2.2. Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft. (Pécs)
1.2.3. Budapest Art Center Szolgáltató Nonprofit Kft. (Budapest)
1.2.4. Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. (Budapest)
1.2.5. Karinthy és Karinthy Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. (Budapest)
1.2.6. Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. (Pécs)
1.2.7. Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft. (Budapest)”

 3. Az R. 2. melléklet 2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.1. Önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött kiemelt táncművészeti szervezet:
2.1.1. Bozsik Yvette Alapítvány (Tápiószele)
2.1.2. Budapest Táncszínházért Alapítvány (Budapest)
2.1.3. Előadó- és Alkotóművészetért Alapítvány (Balatonföldvár)
2.1.4. Közép-Európa Táncszínház Egyesület (Budapest)
2.1.5. Univers’ Art Művészeti Egyesület (Törökbálint)”

 4. Az R. 2. melléklet 3.1. és 3.2. pontjában a „kiemelt szervezet” szövegrész helyébe a „kiemelt zeneművészeti szervezet” 
szöveg lép.

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 34/2018. (XII. 18.) ITM rendelete
egyes iparjogvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény 40.  § (1)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1.  melléklet K)  pontjában foglalt táblázat 5. sorában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben és a Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatala elnöke véleményének kikérésével –,
a 2. alcím tekintetében a  találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118.  § (6) és (8)  bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1.  melléklet 
K) pontjában foglalt táblázat 5. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel 
egyetértésben és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke véleményének kikérésével –,
a következőket rendelem el:

1. A szabadalmi ügyvivői vizsgáról szóló 76/1995. (XII. 29.) IKM rendelet módosítása

1. §  A szabadalmi ügyvivői vizsgáról szóló 76/1995. (XII. 29.) IKM rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(A szabadalmi ügyvivői vizsga tárgyai a következők:)
„a) a szabadalmi, a növényfajta-oltalmi és a használati mintaoltalmi jog és a személyeket a vagyoni értékű gazdasági, 
műszaki és szervezési ismeretek és tapasztalatok vagy ezek összeállítása (know-how) tekintetében az  üzleti titok 
védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (2) bekezdése alapján megillető védelem;”

2. A Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 
19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet módosításáról

2. §  A Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 19/2005. (IV. 12.) 
GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 8. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  használatiminta-oltalmi bejelentéssel vagy a  használatiminta-oltalommal kapcsolatban kérhető 
oltalmazhatósági vélemény díja 61 600 forint.”
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3. § (1) Az R. 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A védjegybejelentés díja és a védjegyoltalom megújítására irányuló kérelem díja
a) egy osztályba tartozó árukat vagy szolgáltatásokat tartalmazó árujegyzék esetén 60 000 forint,
b) két osztályba tartozó árukat vagy szolgáltatásokat tartalmazó árujegyzék esetén 80 000 forint,
c) három osztályba tartozó árukat vagy szolgáltatásokat tartalmazó árujegyzék esetén 110 000 forint,
d) négy osztályba tartozó árukat vagy szolgáltatásokat tartalmazó árujegyzék esetén 150 000 forint azzal, hogy 
a díjmérték minden további áru- vagy szolgáltatási osztály után osztályonként 40 000 forinttal emelkedik.
(2) Együttes és tanúsító védjegy esetén a védjegybejelentés díja és a védjegyoltalom megújítására irányuló kérelem 
díja
a) egy osztályba tartozó árukat vagy szolgáltatásokat tartalmazó árujegyzék esetén 200 000 forint,
b) két osztályba tartozó árukat vagy szolgáltatásokat tartalmazó árujegyzék esetén 220 000 forint,
c) három osztályba tartozó árukat vagy szolgáltatásokat tartalmazó árujegyzék esetén 250 000 forint,
d) négy osztályba tartozó árukat vagy szolgáltatásokat tartalmazó árujegyzék esetén 290 000 forint azzal, hogy 
a díjmérték minden további áru- vagy szolgáltatási osztály után osztályonként 40 000 forinttal emelkedik.”

 (2) Az R. 11. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  védjegyek és a  földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (a  továbbiakban: Vt.) 65.  § 
(4) bekezdése szerinti kiegészítő díj 30 000 forint.”

4. §  Az R. 27. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E  rendeletnek az egyes iparjogvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló  34/2018. (XII.  18.) 
ITM rendelettel megállapított 11.  § (1)–(2)  bekezdését a  2019. január 1-jén vagy azt követően benyújtott 
védjegybejelentésekre kell alkalmazni.
(5) E  rendeletnek az egyes iparjogvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló  34/2018. (XII.  18.) 
ITM  rendelettel megállapított 11.  § (1)–(2a)  bekezdésében a  megújítási díjakra vonatkozó rendelkezéseit azokra 
a védjegyekre kell alkalmazni, amelyeknek az oltalma 2019. június 30-át követően jár le.
(6) E rendelet 11. §-a a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2015. december 16-i (EU) 
2015/2436 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

5. §  Az R.
a) 11. § (7) bekezdésében a „közösségi” szövegrészek helyébe az „európai uniós” szöveg,
b) 11.  § (9)  bekezdésében a  „védjegyek és a  földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 

(a továbbiakban: Vt.) 76/Z. §-ának” szövegrész helyébe a „Vt. 76/U. §” szöveg,
c) 24.  § (1)  bekezdésében a „visszatéríti, illetve más iparjogvédelmi ügy díjaként átvezeti” szövegrész helyébe 

a „visszatéríti” szöveg,
d) 24.  § (2)  bekezdésében a  „vissza kell téríteni, illetve más iparjogvédelmi ügy díjaként kell átvezetni” 

szövegrész helyébe a „vissza kell téríteni” szöveg,
e) a 27. §-t megelőző alcím címében a „Hatálybalépés, átmeneti” szövegrész helyébe a „Záró” szöveg
lép.

3. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 2. § az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

7. §  E rendelet 3.  §-a a  védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2015. december 16-i (EU) 
2015/2436 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter
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A pénzügyminiszter 15/2018. (XII. 18.) PM rendelete
a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  
45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 148. § (2) bekezdés a)–g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) 
NGM rendelet (a továbbiakban: 45/2016. NGM rendelet) 2. § (2) bekezdése a következő p) és q) ponttal egészül ki:
(Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell)
„p) jogi személy jogutódlása esetén a cégbírósághoz benyújtott cégbejegyzés vagy változásbejegyzés iránti kérelem 
másolatát,
q) öröklés esetén az  elhunyt engedélyes halotti anyakönyvi kivonatának és az  örökös adóraktárra vonatkozó 
használati jogcímének megállapítására alkalmas okirat másolatát.”

2. §  A 45/2016. NGM rendelet 49. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  lefoglalt dolognak az  állami adó- és vámhatóság által üzemeltetett raktárban történt tárolásáért – a  Jöt. 
102.  § (4)  bekezdése szerinti esetben és időszakra – megkezdett naponként és 10 kilogrammonként 220 forint 
tárolási költséget kell fizetni.”

3. §  A 45/2016. NGM rendelet 61.  § (1) és (2)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  § a  következő 
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A  Jöt. 9.  § (4)  bekezdés b)  pontja szerinti elismert mennyiségű hiány a  tényleges hiánynak legfeljebb 
a 7. mellékletben meghatározott mértéke, ha az állami adó- és vámhatóság a Jöt. 9. § (4a) bekezdése szerint nem 
állapított meg ettől eltérő mértéket.
(2) Tárolás esetében elismert mennyiségű hiány a  nyilvántartás szerinti napi zárókészletek elszámolási időszakra 
vetített átlagára számolható el.
(2a) Az állami adó- és vámhatóság az olyan új tevékenységet kezdő gazdálkodó esetében, amelynek tevékenysége 
során a  7.  melléklet szerinti hiány alkalmazására kerülhet sor, és a  gazdálkodó nem kérte tevékenysége 
megkezdésekor a Jöt. 9. § (4a) bekezdése szerinti eljárás alkalmazását, az új tevékenység megkezdésétől számított 
legfeljebb egy éven belül a Jöt. 9. § (4a) bekezdése szerinti eljárást alkalmazza.”

4. §  A 45/2016. NGM rendelet 72. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Amennyiben a  Jöt. 112.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti adófizetési kötelezettség alóli mentesülés és 
a  hozzá kapcsolódó adó-visszaigénylés, valamint a  113.  § (1)  bekezdése szerinti adó-visszaigénylés mértéke 
meghaladja a  Jöt. 95.  § (9)  bekezdése szerinti határértéket, az  ezt meghaladóan érvényesített mentesülés vagy 
adó-visszaigénylés összegét az állami adó- és vámhatóság felszólításának közlését követő 8 napon belül meg kell 
fizetni az állami adó- és vámhatóságnak.”

5. §  A 45/2016. NGM rendelet 92. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A lefoglalt termékről az állami adó- és vámhatóság által vezetett nyilvántartás tartalmazza)
„a) annak a  személynek a  nevét (elnevezését), adatait, lakóhelye (székhelye)  pontos címét, akitől a  terméket 
lefoglalták, és akinek a terméket kiadták;”

6. §  A 45/2016. NGM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. §  A 45/2016. NGM rendelet
1. 4.  § (2)  bekezdésében az „A Jöt. 24.  § (1)  bekezdése szerint adatszolgáltatásra nem kötelezett” szövegrész 

helyébe az „Az” szöveg,
2. 14.  § (3)  bekezdés c)  pontjában az  „alkalmazott mértékegységben” szövegrész helyébe az  „alkalmazott 

mértékegységben, jövedéki engedélyes kereskedő esetében az  energiatermék kivételével kiszerelési 
egységben” szöveg,
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3. 21. § (2) bekezdésében a „hulladék” szövegrész helyébe a „hulladék, a Jöt. 3. § (3) bekezdés 22. pontja szerinti 
sörnek minősülő, erjesztést követően előállított még nem késztermék” szöveg,

4. 34.  § (3) és (4)  bekezdésében, 44.  § (1)  bekezdésében, 45.  §-ában, 49.  § (5)  bekezdésében és 64.  § 
(2) bekezdésében az „ügyfél” szövegrész helyébe az „adózó” szöveg,

5. 34. § (4) bekezdésében az „ügyfélnek” szövegrész helyébe az „adózónak” szöveg
lép.

8. §  Hatályát veszti a 45/2016. NGM rendelet
1. 4. § (1) bekezdés b) és c) pontja,
2. 77. § (2) bekezdés b) pontja,
3. 81. § (2) bekezdése.

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2019. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 2. § az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

1. melléklet a 15/2018. (XII. 18.) PM rendelethez

 1. A  45/2016. NGM rendelet 1.  melléklet II. Termékkészlet elszámolás (termék megnevezése, jövedéki termék 
KN-kódja*, jövedéki termék fajtakódja*, termék mennyisége*, [dohánygyártmány esetében kiszerelési egység és 
kiskereskedelmi eladási ár is]*) pont 2. alpont 2.1. pontja helyébe a következő pont lép:
„2.1. Előállított jövedéki termék*
2.1.1. Bioetanol esetében az alábbi bontásban
2.1.1.1. EU termelésű alapanyagból fenntarthatósági igazolással rendelkezik
2.1.1.2. EU termelésű alapanyagból fenntarthatósági igazolással nem rendelkezik
2.1.1.3. Harmadik országban termelt alapanyagból fenntarthatósági igazolással rendelkezik
2.1.1.4. Harmadik országban termelt alapanyagból fenntarthatósági igazolással nem rendelkezik
2.1.2. A  Jöt. 3.  § (3)  bekezdés 22.  pontja szerint sörnek minősülő, erjesztést követően előállított még nem 
késztermék”

 2. A  45/2016. NGM rendelet 1.  melléklet II. Termékkészlet elszámolás (termék megnevezése, jövedéki termék 
KN-kódja*, jövedéki termék fajtakódja*, termék mennyisége*, [dohánygyártmány esetében kiszerelési egység és 
kiskereskedelmi eladási ár is]*) pont 2. alpont 2.6. pontja helyébe a következő pont lép:
„2.6. Adófelfüggesztési eljárás keretében átvett csendes és habzóbor*
2.6.1. Egyszerűsített adóraktártól
2.6.2. Kisüzemi bortermelőtől
2.6.3. Másik tagállamból a Jöt. 51. §-a szerint”

 3. A  45/2016. NGM rendelet 1.  melléklet II. Termékkészlet elszámolás (termék megnevezése, jövedéki termék 
KN-kódja*, jövedéki termék fajtakódja*, termék mennyisége*, [dohánygyártmány esetében kiszerelési egység és 
kiskereskedelmi eladási ár is]*) pont 2. alpontja a következő 2.24. és 2.25. ponttal egészül ki:
„2.24. A Jöt. 9. § (1) bekezdés a) pontja szerint értékesített jövedéki termék kiszállítást követő 72 órán belül részben 
vagy teljes mennyiségben történő visszaszállítása*
2.25. Adóraktárban végzett felhasználói engedélyes tevékenységből átvett termék a  Jöt. 24.  § (11)  bekezdése 
szerint*”

 4. A  45/2016. NGM rendelet 1.  melléklet II. Termékkészlet elszámolás (termék megnevezése, jövedéki termék 
KN-kódja*, jövedéki termék fajtakódja*, termék mennyisége*, [dohánygyártmány esetében kiszerelési egység és 
kiskereskedelmi eladási ár is]*) pont 3. alpont 3.1. pontja helyébe a következő pont lép:
„3.1. Jövedéki termék előállításához felhasznált jövedéki termék*
3.1.1. A  Jöt. 3.  § (3)  bekezdés 22.  pontja szerint sörnek minősülő, erjesztést követően előállított még nem 
késztermék”
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 5. A  45/2016. NGM rendelet 1.  melléklet II. Termékkészlet elszámolás (termék megnevezése, jövedéki termék 
KN-kódja*, jövedéki termék fajtakódja*, termék mennyisége*, [dohánygyártmány esetében kiszerelési egység és 
kiskereskedelmi eladási ár is]*) pont 3. alpontja a következő 3.33. ponttal egészül ki:
„3.33. Adóraktárban végzett felhasználói engedélyes tevékenységhez kiadott termék a  Jöt. 24.  § (11)  bekezdése 
szerint*”
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