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II. Törvények

2020. évi XLIV. törvény
a klímavédelemről*

A klímaváltozás és a  mind gyakoribbá, intenzívebbé váló szélsőséges időjárási jelenségek napjaink legfontosabb kihívásai 
közé tartoznak. Ezek megelőzése, hatásainak csökkentése, továbbá következményeihez való alkalmazkodás hatékony és 
megvalósítható beavatkozásokat igényel. Az Országgyűlés a környezeti örökségünk védelme, a magyar emberek és nemzedékek 
együttes erőfeszítései eredményének megőrzése, valamint a  magyar nemzet Kárpát-medencében való megmaradásának 
biztosítása érdekében az alábbi törvényt alkotja:

1. §  Az Országgyűlés
a) megállapítja, hogy az  éghajlatváltozás, a  szélsőséges időjárási jelenségek gyakoriságának növekedése 

a  világon mindenütt egyértelműen érzékelhető, az  általuk okozott természeti, gazdasági és társadalmi 
hatások egyre több embert érintenek,

b) elhivatott abban, hogy megvédje természeti örökségünket és annak az életformának a természeti feltételeit, 
amelyet itt e hazában mi, magyarok, együtt kialakítottunk,

c) megerősíti, hogy fontos a  teremtett világ, a  környezet védelme és az  éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásai 
elleni védekezés,

d) felkéri a  Kormányt a  rövid-, közép- és hosszú távú klímavédelmi és klímaalkalmazkodási intézkedések 
megvalósítására.

2. §  A nemzeti klímapolitikának
a) igazodnia kell a klímavédelmet szolgáló nemzetközi és európai uniós vállalásainkhoz,
b) az egész Kárpát-medencét érintően érvényes válaszokat kell adnia,
c) a hazai környezetet, társadalmat és gazdaságot tekintve is meg kell felelnie minden előttünk álló kihívásnak,
d) a karbonsemleges atomenergia-felhasználás lehetőségét is figyelembe kell vennie, és
e) a szennyező fizet elvén, valamint az arányos és reális beavatkozások logikáján kell alapulnia.

3. § (1) Magyarország az üvegházhatású gázok kibocsátását legalább 40%-kal csökkenti 2030-ig az 1990. évhez képest.
 (2) Magyarország 2030-at követően a  végső energiafelhasználás 2005. évi szintet meghaladó növekedése esetén 

a növekményt kizárólag karbonsemleges energiaforrásból biztosítja.
 (3) Magyarország a  bruttó végső energiafogyasztásban legalább 21%-os megújuló energiaforrás részarányt ér el  

a 2030. évig.
 (4) Magyarország a 2050. évre eléri a teljes klímasemlegességet, azaz az üvegházhatású gázok még fennmaradó hazai 

kibocsátása, valamint elnyelése a 2050. évre egyensúlyba kerül.

4. § (1) A Kormány kidolgozza
a) a bruttó végsőenergia-fogyasztásban 2030-ra legalább 21%-os megújuló energiaforrás részarány eléréséhez 

szükséges intézkedéseket,
b) a lakosság és a helyi közösségek fogyasztókból aktív energiatermelőkké válásának támogatását,
c) a hazai vállalkozások megújuló energia és energiahatékonysági fejlesztéseinek támogatási programját,
d) a  kapcsolódó közpolitikai szabályozások (elsősorban közlekedés-, energia- és hulladékgazdálkodási 

politika, víz-, mező- és erdőgazdálkodási politika, területhasználati, terület- és településfejlesztési politika) 
módosítását a fenntarthatóság szempontjai alapján, valamint

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. június 3-i ülésnapján fogadta el.
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e) azokat a  támogatási programokat, amelyek a  klímavédelem technológiai szempontú megoldásainak 
ösztönzését szolgálják.

 (2) A  Kormány gondoskodik a  klímavédelmet szolgáló, költségvetésből finanszírozott fejlesztések forrásának 
megteremtése céljából Zöld Államkötvény kibocsátásáról, valamint társadalmi szemléletformáló kampányokat 
folytat, különös tekintettel a gazdasági döntéshozókra.

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

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

2020. évi XLV. törvény
a kiskereskedelmi adóról*

Az Országgyűlés a  fogyasztási-forgalmi adók adórendszerben betöltött szerepének erősítése és a  jövedelemadóknak,  
élőmunka-terheknek – az államháztartás egyensúlyának megőrzése mellett véghezvihető – csökkentése érdekében, figyelemmel 
a jogalanyok teherviselő képességére, valamint a kiskereskedelmi tevékenység negatív környezeti hatásaira a következő törvényt 
alkotja:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E törvény alkalmazásában:
 1.  kiskereskedelmi tevékenység: a  2020. január 1-jén hatályos Gazdasági Tevékenységek Egységes Osztályozási 

Rendszere szerint
a) a 45.1 ágazatba – ide nem értve a gépjármű, pótkocsi nagykereskedelmét –,
b) a 45.32 ágazatba,
c) a 45.40 ágazatba – ide nem értve a motorkerékpár javítását, nagykereskedelmét –, továbbá
d) a 47.1–47.9 ágazatokba
sorolt azon tevékenységek, melyek folytatása esetén a vevő magánszemély is lehet;

 2.  nettó árbevétel:
a) a  számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) hatálya alá tartozó adóalany esetén 

az Sztv-ben meghatározott értékesítés nettó árbevétele,
b) az  egyedi beszámolóját az  Sztv. 3.  § (10)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott IFRS-ek szerint készítő 

adóalany esetén, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 40/C. §-a szerinti nettó árbevétel,
c) a  kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a  kisvállalati adóról szóló törvény szerinti kisadózó vállalkozás 

esetén, a  kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a  kisvállalati adóról szóló törvény szerinti kisadózó 
vállalkozás bevétele,

d) a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó adóalany esetében a személyi jövedelemadóról 
szóló törvény szerinti általános forgalmi adó nélküli bevétel,

e) a  2.  § szerinti tevékenységét nem fióktelep útján kifejtő külföldi illetőségű személy vagy szervezet esetén 
a belföldön átadott áru értékesítéséből származó általános forgalmi adó nélküli ellenérték.

2. Adókötelezettség

2. §  Adóköteles a  kiskereskedelmi tevékenység, ideértve a  külföldi illetőségű személy vagy szervezet által a  vevője 
részére – az  1.  § 1.  pontja szerinti tevékenység keretében – belföldön átadott áru nem fióktelep útján való 
értékesítését.

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. június 3-i ülésnapján fogadta el.
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3. Adóalany

3. §  Az adó alanya a 2. § szerinti tevékenységet üzletszerűen végző kül- vagy belföldi illetőségű személy vagy szervezet.

4. Adóalap

4. § (1) Az adó alapja az adóalanynak az adóévben a 2. § szerinti tevékenységéből származó nettó árbevétele.
 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti adóalapba tartozik a  kiskereskedelmi forgalomban eladásra szánt, beszerzett áruk 

szállítójának (az áru előállítójának, forgalmazójának) – a  beszerzett áruk értékesítésével összefüggésben –  
az  adóalany által nyújtott szolgáltatásból származó árbevétele, valamint a  kiskereskedelmi forgalomban eladásra 
szánt áru szállítója által az adóalanynak adott engedmény összege.

 (3) Ha az adó alapját nem forintban fejezik ki, akkor annak értékét a Magyar Nemzeti Bank hivatalos – az adóév utolsó 
napján érvényes – devizaárfolyamának alapulvételével kell átszámítani forintra. Olyan külföldi pénznem esetében, 
amelynek nincs a  Magyar Nemzeti Bank által jegyzett árfolyama, a  Magyar Nemzeti Bank által az  adóév utolsó 
napjára vonatkozóan közzétett, euróban megadott árfolyamot kell a  forintra történő átszámításkor figyelembe 
venni.

5. Adóalap-összeszámítás az adóelkerülés kizárása miatt

5. § (1) A  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló törvény szerint kapcsolt vállalkozásnak minősülő adóalanyok 
adóját úgy kell megállapítani, hogy az  egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban álló adóalanyok 2.  § szerinti 
tevékenységéből származó nettó árbevételét össze kell adni, és az  eredmény alapulvételével a  6.  § szerinti 
adómértékkel kiszámított összeget az  egyes adóalanyok között olyan arányban kell megosztani, mint amilyen 
arányt az  általuk elért, 2.  § szerinti tevékenységből származó nettó árbevétel az  egymással kapcsolt vállalkozási 
viszonyban álló adóalanyok által elért összes, 2. § szerinti tevékenységből származó nettó árbevételben képvisel.

 (2) Az adó (1) bekezdésben foglalt számítási módja szerint kell – a 7. §-ban foglaltakra is figyelemmel – megállapítani 
az adóelőleget is.

 (3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti számítások végrehajtása érdekében az egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban álló 
adóalanyok kötelesek együttműködni. A  számítások dokumentálását (ideértve az  elkészítést és a  megőrzést is)  
az  egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban álló adóalanyok mindegyike köteles elvégezni. A  számítások 
dokumentációját az adóhatóság kérésére be kell mutatni.

 (4) Az  (1)–(3)  bekezdés szerinti rendelkezéseket azon kapcsolt vállalkozásoknak kell alkalmazni, amelyek esetén 
a kapcsolt vállalkozási viszony a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása érdekében a Járványügyi Alap feltöltését 
szolgáló kiskereskedelmi adóról szóló 109/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 
kihirdetését követő szétválással, kiválással jött létre vagy, ha a Korm. rendelet kihirdetését követően a 2. § szerinti 
tevékenységet végző jogalany a  2.  § szerinti tevékenységet lehetővé tevő eszközeit a  Korm. rendelet kihirdetését 
követően más kapcsolt vállalkozás gazdálkodó szervezet számára adta át vagy adta használatba.

 (5) Nem kell az (1)–(4) bekezdésben foglaltakat alkalmazni, ha az adóalany bizonyítja, hogy a (4) bekezdésben említett 
ügyleteket nem az e törvényben foglalt rendelkezések megkerülése céljából, hanem kizárólag gazdasági okok miatt 
hajtotta végre.

6. Adómérték

6. §  Az adó mértéke
a) az adóalap 500 millió forintot meg nem haladó része után 0%,
b) az adóalap 500 millió forintot meghaladó, de 30 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,1%,
c) az adóalap 30 milliárd forintot meghaladó, de 100 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,4%,
d) az adóalap 100 milliárd forintot meghaladó része után 2,5%.
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7. Eljárási rendelkezések

7. § (1) Az adó alanya adókötelezettségét az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig állapítja meg és vallja 
be az állami adó- és vámhatóság által erre a célra rendszeresített űrlapon.

 (2) Az adóalany az adóévre – a (3) bekezdés a)–b) pontja szerinti esetben az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig, 
a (3) bekezdés c)–d) pontja szerinti esetben a 2. § szerinti tevékenység megkezdését követő 15 napon belül az állami 
adó- és vámhatóság által erre a célra rendszeresített űrlapon – adóelőleget vall be. Nem kell adóelőleget bevallani 
az előtársaságnak.

 (3) Az adóelőleg összege
a) ha az  adóalany adóévet megelőző adóéve 12 hónap, akkor az  adóévet megelőző adóévben folytatott  

2. § szerinti tevékenységből származó nettó árbevétel alapulvételével a 6. § szerint számított összeg,
b) ha az  adóalany adóévet megelőző adóéve 12 hónapnál rövidebb, akkor az  adóévet megelőző adóévben 

folytatott 2.  § szerinti tevékenységből származó nettó árbevétel 12 hónapra számított összegének 
alapulvételével a 6. § szerint számított összeg,

c) a 2. § szerinti tevékenységet az adóévben jogelőd nélkül kezdő adóalany esetében az adóévre várható adó 
összege,

d) átalakulással létrejött adóalany esetén a  jogelőd(ök) által az adóévben az átalakulás napjáig elért, 2. § szerinti 
tevékenységből származó nettó árbevétel alapulvételével, a 6. § szerinti adómértékkel számított összeg olyan 
aránya, amilyen arányban az átalakulással létrejött adóalany (ideértve kiválás esetén a fennmaradó társaságot is) 
a jogelőd vagyonából részesült.

 (4) Az  adóalany adófizetési kötelezettségét a  bevallás benyújtására előírt határidőig, az  adóelőleg-fizetési 
kötelezettséget a  (3) bekezdés a)–b) pontja szerinti esetben két egyenlő részletben, az adóév hetedik hónapjának 
20. napjáig és tizedik hónapjának 20. napjáig, a  (3) bekezdés c)–d) pontja szerinti esetben két egyenlő részletben, 
a bejelentkezéssel egyidejűleg és az adóév utolsó napjáig teljesíti. Amennyiben az adóévre megfizetett adóelőleg 
összege több, mint az  adóévre bevallott adóösszeg, a  különbözetet az  adóalany az  adóévi adóról szóló bevallás 
benyújtásának napjától igényelheti vissza az adózás rendjéről szóló törvény adóvisszatérítési szabályai alapján.

 (5) Az adófizetésre nem kötelezett adóalanynak adó- és adóelőlegbevallás benyújtási kötelezettsége nincs.
 (6) Az adóztatással kapcsolatos hatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el, az adóból származó bevétel 

a központi költségvetés bevétele.

8. Záró rendelkezések

8. §  E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § (1) E  törvény hatálybalépésének napját magában foglaló adóévre (a továbbiakban: első adóév) az  adó alapja 
az  adóalany teljes első adóévi, 2.  § szerinti tevékenységéből származó nettó árbevétele, figyelemmel az  5.  §-ban 
foglaltakra.

 (2) Az  első adóévre az  adó összege az  (1)  bekezdés szerinti adóalapnak a  6.  § szerinti adómértékkel, az  5.  §-ra 
figyelemmel számított összegének a  Korm. rendelet hatálybalépése napjától, ha pedig a  Korm. rendelet hatályba 
lépése napján tartó adóév e törvény hatálybalépése napját megelőzően véget ért, akkor az azt követő adóév első 
napjától az  első adóév végéig terjedő időszak napjainak az  első adóév naptári napjaiban képviselt arányában 
megállapított összege.

 (3) Az első adóév adóelőlegének összege Korm. rendelet szerint bevallott vagy bevallani elmulasztott havi adóelőleg 
és e törvény hatálybalépése napját magában foglaló hónapot követő hónaptól az első adóév végéig terjedő időszak 
naptári hónapjainak szorzata.

 (4) Ha az adóalanynak a Korm. rendelet alapján nem kellett adóelőleget bevallania, akkor az első adóév adóelőlegének 
összege az első adóévre várható adó összege.

 (5) Az  adóalany a  (4)  bekezdés szerinti esetben az  első adóév adóelőlegét e  törvény hatálybalépésének napját 
magában foglaló hónapot követő második hónap huszadik napjáig köteles megállapítani és bevallani.

 (6) Nem kell adóelőleget bevallani az első adóévre:
a) annak az adóalanynak, aki a Korm. rendelet alapján már vallott be adóelőleget,
b) az adófizetésre nem kötelezett adóalanynak.
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 (7) Az adóalany a (3) és (4) bekezdés szerinti adóelőleget két egyenlő részletben, első alkalommal az (5) bekezdésben 
foglalt napig, második alkalommal e törvény hatálybalépésének napját magában foglaló hónapot követő negyedik 
hónap huszadik napjáig köteles megfizetni. Ha az  első adóév nem foglalja magában a  második előleg-fizetési 
időpontot, akkor az adóelőleget egy összegben, az első előlegfizetési időpontban kell megfizetni, ha pedig az első 
adóév egyik előlegfizetési időpontot sem foglalja magában, akkor az első adóév utolsó napján kell az adóelőleget 
megfizetni.

 (8) A  (3)  bekezdés szerinti adóelőleg-fizetési kötelezettség elmulasztása miatt indult végrehajtási eljárásban  
a  Korm. rendelet szerinti adóelőleg-bevallás tekintendő végrehajtható okiratnak, azzal, hogy a  végrehajtható 
adóelőleg összege a (3) bekezdés szerinti adóelőleg meg nem fizetett része.

 (9) A Korm. rendelet 8. §-a szerint megfizetett adóelőleget a 7. § (4) bekezdése szerinti adófizetési kötelezettség, illetve 
a visszatérítendő adó megállapítása során az első adóévre megfizetett adóelőleg részeként kell figyelembe venni.

10. § (1) Hatályát veszti a Korm. rendelet.
 (2) Nem kell

a) a Korm. rendelet szerinti adóösszeget a Korm. rendelet szerint megállapítani, bevallani, megfizetni, továbbá 
a Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés szerinti különbözetet visszatéríteni,

b) a  Korm. rendelet szerinti adóelőleget megfizetni az  e  törvény hatálybalépése napját magában foglaló 
hónapot követő hónapra és az azt követő időszakra.

 (3) Ha az  adó alanyának a  Korm. rendelet hatályba lépése napján tartó adóéve e  törvény hatálybalépése előtt 
ért véget, akkor – eltérően a  9.  § (9)  bekezdésben és a  (2)  bekezdésben foglaltaktól – a  véget ért adóévre  
a Korm. rendelet szerint kell teljesíteni az adókötelezettséget azzal, hogy a Korm. rendelet szerint megállapított adó 
és a Korm. rendelet szerint megfizetett adóelőleg különbözetét a bevallással egyidejűleg kell megfizetni.

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

2020. évi XLVI. törvény
egyes adózási tárgyú törvényeknek a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében 
szükséges módosításáról*

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

1. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
a) 29. §-ában a „85 százalékát” szövegrész helyébe a „87 százalékát” szöveg,
b) 47. § (5) bekezdésében a „85 százaléka” szövegrész helyébe a „87 százaléka” szöveg
lép.

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

2. §  A társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. törvény) 29/A.  §-a 
a következő (90)–(93) bekezdéssel egészül ki:
„(90) E  törvénynek az  egyes adózási tárgyú törvényeknek a  koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése 
érdekében szükséges módosításáról szóló 2020. évi XLVI. törvénnyel módosított 7.  § (1)  bekezdés f )  pontját  
– ha a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a beruházások társasági adózási korlátjának 
enyhítéséről szóló kormányrendelet alapján erre még nem került sor – az adózó a  2019-ben kezdődő adóévre  
– figyelemmel a (91) és (92) bekezdésben foglaltakra – választása szerint alkalmazza.

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. június 3-i ülésnapján fogadta el.
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(91) A  (90)  bekezdés szerinti választás esetén, ha az  adózó a  2019-ben kezdődő adóévre vonatkozóan 
a  (90)  bekezdés hatálybalépésének napjáig már nyújtott be társasági adóbevallást, és a  2019-ben kezdődő 
adóévre vonatkozóan elfogadott számviteli beszámolóval rendelkezik, akkor az  éves társasági adóbevallást 2020. 
szeptember 30-ig az  adózás rendjéről szóló törvény szerint önellenőrzi, és ezzel egyidejűleg a  2019-ben kezdődő 
adóévre vonatkozó, elfogadott számviteli beszámolója tekintetében a számviteli ellenőrzés szabályai szerint lekötött 
tartalékot képez.
(92) A  (90)  bekezdés szerinti választás esetén, ha az  adózó a  2019-ben kezdődő adóévre vonatkozóan 
a (90) bekezdés hatálybalépésének napjáig társasági adóbevallást nem nyújtott be, de a 2019-ben kezdődő adóévre 
vonatkozóan elfogadott éves beszámolóval rendelkezik, akkor a 2019-ben kezdődő adóévre vonatkozó, elfogadott 
számviteli beszámolója tekintetében a számviteli ellenőrzés szabályai szerint lekötött tartalékot képez.
(93) E  törvénynek az  egyes adózási tárgyú törvényeknek a  koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése 
érdekében szükséges módosításáról szóló 2020. évi XLVI. törvénnyel módosított 7.  § (1)  bekezdés f )  pontját első 
alkalommal a 2020-ban kezdődő adóévre kell alkalmazni.”

3. §  Hatályát veszti a Tao. törvény 7. § (1) bekezdés f ) pontjában az „50 százaléka” szövegrész.

3. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény módosítása

4. §  Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény 4.  § (3)  bekezdésében a  „17,5 
százalék” szövegrész helyébe a „15,5 százalék” szöveg lép.

4. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény 
módosítása

5. §  Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény (a továbbiakban: 
Különadó törvény) 4/A. §-a következő (20)–(21) bekezdéssel egészül ki:
„(20) A  hitelintézetek járványügyi helyzettel összefüggő 2020. adóévi különadójának e  törvény és 
a  Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása érdekében a  Járványügyi Alap feltöltését szolgáló, hitelintézetek 
járványügyi helyzettel összefüggő különadójáról szóló kormányrendelet alapján a hitelintézet által 2020. adóévben 
megfizetett összege adóvisszatartás formájában csökkenti a hitelintézet (jogutódja) (1)–(13) és (38)–(39) bekezdés 
alapján megállapított fizetendő különadójának összegét.
(21) A  (20)  bekezdés szerinti csökkentést a  hitelintézet adóévente legfeljebb az  (1)  bekezdés szerinti 2020. 
adóévi különadó kötelezettsége 20 százalékának megfelelő összegben alkalmazhatja, az  igénybe vett összegről 
a hitelintézet nyilvántartást vezet.”

6. §  A Különadó törvény a következő alcímmel egészül ki:
„A hitelintézetek járványügyi helyzettel összefüggő különadója
4/E.  § (1) A  hitelintézet a  2020. adóévre vonatkozóan a  (2)–(7)  bekezdésben foglaltak szerinti különadó 
megállapítására, bevallására és fizetésére kötelezett.
(2) A  hitelintézet a  különadót 2020. június 10-ig külön nyomtatványon megállapítja és az  adókötelezettséget  
2020. június 10-ig, 2020. szeptember 10-ig és 2020. december 10-ig egyenlő részletekben megfizeti.
(3) A különadó alapja a 4/A. § (4) bekezdés 1. pontja szerint megállapított 2020. adóévi adóalap 50 milliárd forintot 
meghaladó része.
(4) A különadó mértéke 0,19 százalék.
(5) A  hitelintézet az  (1)  bekezdés szerinti kötelezettségét választása szerint csökkentheti a  4/A.  §  
(14)–(19) bekezdésében foglaltak megfelelő alkalmazásával megállapított összeg.
(6) A  hitelintézetek járványügyi helyzettel összefüggő különadója hatálya alól bármely okból kikerülő hitelintézet 
az  (1)  bekezdés szerinti kötelezettségét a  különadó hatálya alól történő kikerülését követő 30. napig teljesíti, ha 
az annak teljesítésére előírt határidő korábban nem telt le.



3354 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 137. szám 

(7) Amennyiben a  hitelintézet a  Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása érdekében a  Járványügyi Alap 
feltöltését szolgáló, hitelintézetek járványügyi helyzettel összefüggő különadójáról szóló kormányrendelet 
alapján az  (1)  bekezdés szerinti kötelezettségének az  egyes adózási tárgyú törvényeknek a  koronavírus-járvány 
gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges módosításáról szóló 2020. évi XLVI. törvény hatálybalépését 
megelőzően eleget tett, akkor e kötelezettséget teljesítettnek kell tekinteni.”

7. §  A Különadó törvény
1.  1. § (1) bekezdésében a „4/D. §-ban” szövegrész helyébe a „4/D. §-ban, valamint a 4/E. §-ban” szöveg,
2.  5. § (2) és (3) bekezdésében a „4/A. §” szövegrész helyébe a „4/A. § és a 4/E. §” szöveg
lép.

8. §  Hatályát veszti a Különadó törvény
1.  1. § (1) bekezdésében a „ , valamint a 4/E. §-ban” szövegrész,
2.  „A hitelintézetek járványügyi helyzettel összefüggő különadója” alcíme és
3.  5. § (2) és (3) bekezdésében az „és a 4/E. §” szövegrész.

5. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 
módosítása

9. §  A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény
a) 10.  § (1)  bekezdésében a „98 100 forint” szövegrész helyébe a „102 ezer forint” szöveg, a „164 000 forint” 

szövegrész helyébe a „170 ezer forint” szöveg,
b) 21. § (1) bekezdésében a „12” szövegrész helyébe a „11” szöveg,
c) 23. § (2) bekezdésében a „12” szövegrész helyébe a „11” szöveg
lép.

6. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása

10. §  A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 2.  § (1)  bekezdésében a „17,5 százaléka” szövegrészek 
helyébe a „15,5 százaléka” szöveg lép.

7. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. §, a 4. §, a 9. § a) pontja és a 10. § 2020. július 1-jén lép hatályba.
 (3) Az 5. §, a 8. § és a 9. § b)–c) pontja 2021. január 1-jén lép hatályba.

12. § (1) Hatályát veszti a  Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása érdekében a  Járványügyi Alap feltöltését szolgáló, 
hitelintézetek járványügyi helyzettel összefüggő különadójáról szóló 108/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet.

 (2) Hatályát veszti a  koronavírus világjárvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a  beruházások társasági 
adózási korlátjának enyhítéséről szóló 171/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2020. évi XLVII. törvény
egyes jogállási tárgyú és egyéb honvédelmi kérdésekkel foglalkozó törvények módosításáról*

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

1. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a  továbbiakban: Szja. tv.) 1. számú melléklete 
az 1. melléklet szerint módosul.

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

2. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a  továbbiakban: Tny.) 96.  § (3)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés alapján nyilvántartásba vett adatokból
a) az állami adóhatóság, valamint a vámhatóság az ellenőrzési feladatok érdekében a (2) bekezdés a) és d) pontja,
b) az  állami adóhatóság, valamint az  önkormányzati adóhatóság az  adókötelezettség ellenőrzése és 
az  adóvégrehajtási eljárás lefolytatása érdekében, továbbá a  támogatás megállapítása és ellenőrzése érdekében 
a  (2)  bekezdés a)–d)  pontja szerinti adatok, a  (2)  bekezdés e)  pontjából a  rokkantság fokára vonatkozó adatok, 
valamint a (2) bekezdés f ) pontja,
c) az  egészségügyi ellátást nyújtó szerv vagy személy az  egészségügyi szolgáltatói feladatai ellátása érdekében 
a (2) bekezdés a)–e) pontja,
d) a cégbíróság törvény,
e) a  menekültügyi hatóság az  ellátások és támogatások megállapítása, folyósítása és a  jogosultság ellenőrzése, 
valamint a  menekültügyi eljárás során az  ügyfél által előadottak, illetve a  jogszabályban foglalt feltételek 
fennállásának ellenőrzése céljából a (2) bekezdés a), d) és f ) pontja,
f ) a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium központi pénzügyi szerve tervezési és érdekvédelmi 
feladatok, valamint statisztikai célú adatfeldolgozás érdekében a Magyar Honvédség szociális gondoskodási körébe 
tartozók, valamint a volt honvédelmi alkalmazottak árvái esetében a (2) bekezdés a), c), g) és h) pontja,
g) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a támogatás megállapítása céljából a (2) bekezdés a)–d) és 
f ) pontja,
h) az egészségügyi államigazgatási szerv szervei egészségfejlesztési tevékenységük ellátása céljából a (2) bekezdés 
a)–e) pontja,
i) az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a pályakövetési rendszer működtetése céljából a (2) bekezdés 
d) pontja,
j) a  személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 35/A.  §-ában meghatározott szervezet 
a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmények ellenőrzése céljából a nyugdíjfolyósító szerv által kibocsátott 
utazási utalványban részesülő személyekre vonatkozóan a (2) bekezdés a) és h) pontja
szerinti adatok igénylésére jogosult.”

3. §  A Tny. 96.  § (3)  bekezdés i)  pontjában a „tartozók” szövegrész helyébe a „tartozók, valamint a  volt honvédelmi 
alkalmazottak árvái” szöveg lép.

3. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 
szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása

4. §  A központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII. törvény 5. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A központi államigazgatási szerv szervezeti és működési szabályzata a  szerv vezetőjének hatáskörébe tartozó egyes 
ügyekben a kiadmányozási jogot)
„g) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 29. § (3) bekezdése szerinti személyre”
(átruházhatja, aki a döntés meghozatala során a szerv vezetője nevében jár el.)

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. június 3-i ülésnapján fogadta el.
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4. A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint 
a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk 
nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló  
2011. évi XXXIV. törvény módosítása

5. §  A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság 
területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz 
kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló 2011. évi XXXIV. törvény (a  továbbiakban: Küfe tv.) 2.  § (1)  bekezdése 
a következő d)–f ) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„d) védelmi együttműködésről szóló magyar–amerikai megállapodás: a  2019. évi LI. törvénnyel kihirdetett, 
2019.  április 4-én aláírt, Magyarország Kormánya és az  Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti, a  védelmi 
együttműködésről szóló megállapodás;
e) USA fegyveres erői: a  védelmi együttműködésről szóló magyar–amerikai megállapodás II.  cikk 1.  pontja szerinti 
fegyveres erő;
f ) USA-vállalkozók: a védelmi együttműködésről szóló magyar–amerikai megállapodás II. cikk 4. pontja hatálya alá 
tartozók.”

6. §  A Küfe tv. 3. alcíme a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § Az USA-vállalkozók esetében nem kell nyilvántartást vezetni.”

7. §  A Küfe tv. a következő 6. alcímmel egészül ki:
„6. A védelmi együttműködésről szóló magyar–amerikai megállapodás alapján biztosítandó 
mentességekhez kapcsolódó egyéb rendelkezések
15. § (1) A  védelmi együttműködésről szóló magyar–amerikai megállapodás XVI.  cikkében meghatározott 
mentességek közvetlenül vásárláskor illetik meg a  feljogosított USA-vállalkozókat, ha az  ügylethez csatolták 
az állami adóhatóság által rendszeresített formanyomtatvány alapján kiállított adómentességi igazolást.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti beszerzések eljárásrendje megegyezik az  általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 107. § (1) bekezdés c) pontja szerinti Észak-atlanti Szerződés tagállamának 
belföldön állomásozó fegyveres ereje hivatali beszerzéseire vonatkozó eljárásrenddel.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti esetekben a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium állít ki 
adómentességi igazolást, amely a  jogállás mellett a  kérelmező által megadott adatok alapján igazolja, hogy 
a beszerzés az USA fegyveres erői által vagy javára történik.
16.  § (1) A  védelmi együttműködésről szóló magyar–amerikai megállapodás XVII.  cikkében az  USA fegyveres 
erői személyi állományának, valamint hozzátartozóinak személyes beszerzéseire meghatározott mentességek 
adó-visszatérítés formájában illetik meg a  feljogosított személyeket, ha a  jogosult a  Magyar Honvédség központi 
adatfeldolgozó szervének nyilvántartásában szerepel és ezt igazolja. Az ilyen áruk mennyisége nem haladhatja meg 
a  személyes használatban indokolt mennyiséget és nem kelthetik azt a  benyomást, hogy az  árukat kereskedelmi 
célokra vásárolták vagy szerezték be.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott beszerzések eljárásrendje megegyezik az Áfa tv. 107. § (1) bekezdés a) pontja 
szerinti diplomáciai és a  hivatásos konzuli képviselet tagjainak személyes beszerzéseire vonatkozó eljárásrenddel, 
kivéve az Áfa tv. 108. § (3) bekezdésében foglaltakat.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti esetekben a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium állít ki 
adómentességi igazolást, amely igazolja a jogállást.
16/A. § A mentességi igazolások hatályosságának kezdő időpontja legkorábban a védelmi együttműködésről szóló 
magyar–amerikai megállapodás hatálybalépésének napja lehet.”

8. §  A Küfe tv. 1. § (1) bekezdésében a „hozzátartozóira” szövegrész helyébe a „hozzátartozóira és az USA-vállalkozókra” 
szöveg lép.
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5. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

9. § (1) A  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a  továbbiakban: Hjt.) 2.  § 4.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„4. átszervezés: az  Országgyűlés, a  Kormány, a  honvédelemért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter), 
valamint a Magyar Honvédség parancsnokának a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges 
jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a  továbbiakban: Hvt.) 39.  § (2)  bekezdése 
szerinti döntése alapján a  névváltoztatás kivételével minden olyan változás, amelynek következtében egyes 
szolgálati beosztások létesülnek, módosulnak vagy megszűnnek,”

 (2) A Hjt. 2. § 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„21. közkatona: a  legénységi állomány azon tagja, aki a  39.  § (1)  bekezdése szerint rendfokozat nélkül teljesít 
szolgálatot,”

 (3) A Hjt. 2. §-a a következő 31a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„31a. pályakezdő: az állomány azon tagja, aki első alkalommal létesít tiszti vagy altiszti szolgálati viszonyt – ide nem 
értve a honvéd tisztjelöltet és a honvéd altiszt-jelöltet, az állománycsoport-váltással tiszti vagy altiszti állományba, 
az  önkéntes tartalékosból szerződéses vagy hivatásos állományba kerülőket, valamint a  szerződésesből hivatásos 
állományba kerülőket,”

 (4) A Hjt. 2. § 35. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„35. szolgálati érdek: a  Magyar Honvédség, illetve honvédelmi szervezet rendeltetésszerű és eredményes 
működéséhez, jogszabályban, közjogi szervezetszabályozó eszközben vagy alapító okiratban meghatározott 
feladatainak teljesítéséhez szükséges, vagy azt meghatározó módon befolyásoló személyi feltétel, körülmény,”

10. § (1) A Hjt. 32. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Hivatásos szolgálati viszony létesíthető)
„d) a  szerződéses szolgálati viszonyban, önkéntes tartalékos szolgálati viszonyban, honvédelmi szervezetnél 
kormányzati szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy 
munkaviszonyban álló személlyel,”

 (2) A Hjt. 32. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Hivatásos szolgálati viszony létesíthető)
„f ) a  polgári életből a  35.  § (1)  bekezdése szerinti állományba vétellel tiszti vagy altiszti állományba kerülő 
személlyel.”

11. §  A Hjt. 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„35.  § (1) A  szolgálati viszony hivatásos állományú katona esetén állományba vételi okmánnyal és annak 
elfogadásával, szerződéses állományú katona esetén szerződés megkötésével létesül (a továbbiakban: állományba 
vétel). A munkáltatói jogkört gyakorló az állományba vétellel egyidejűleg a hivatásos állomány tagját az állományba 
vételi okmányban, a  szerződéses állomány tagját a  szerződésben kinevezi az  első szolgálati beosztásába és 
–  a  közkatona kivételével – első rendfokozatába. Az  állományba vételi okmány és a  szerződés tartalmi elemeit 
a miniszter rendeletben határozza meg.
(2) Az  (1)  bekezdéstől eltérően az  állomány tagja az  állományba vétellel egyidejűleg első szolgálati beosztásba 
történő kinevezés nélkül is vezényelhető a  42.  § (2)  bekezdés c)  pontja alapján bírósági szervezetnél, a  bíróságok 
igazgatási feladatait ellátó szervezetnél, az  ügyészi szervezetnél vagy a  honvédelmi szervezet tevékenységét 
elősegítő egyesületnél történő, valamint a  42.  § (2)  bekezdés d)  pontja vagy e)  pontja alapján történő 
szolgálatteljesítésre.
(3) Az állományba vételi okmányt vagy a szerződést, valamint a munkaköri leírást az állomány tagjának legkésőbb 
a szolgálatteljesítés első napján át kell adni.
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(4) A  munkáltatói jogkört gyakorló a  szolgálati viszony létesítésével összefüggő tájékoztatási kötelezettségét 
miniszteri rendeletben meghatározottak szerint teljesíti. A  tájékoztatásnak ki kell terjednie a  szolgálati viszonnyal 
összefüggő kötelező adatkezelés körülményeire is.
(5) A szolgálati viszony fenntartására vonatkozó megállapodás a 44/A. § és a 45. § (3) bekezdésében foglaltak szerint 
az állományba vétellel egyidejűleg is köthető.”

12. § (1) A Hjt. 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Közkatona és pályakezdő állományba vételekor 6 hónap próbaidőt kell kikötni.”

 (2) A Hjt. 38. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a szolgálati viszony
a) ismételt szolgálatijogviszony létesítéssel,
b) a  közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti kormányzati szolgálati jogviszonyból, honvédelmi 
alkalmazotti jogviszonyból, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyból, rendvédelmi igazgatási szolgálati 
jogviszonyból vagy igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyból történő áthelyezéssel,
c) a 69. § (5) bekezdése alapján vagy
d) az önkéntes tartalékos katona szerződéses vagy hivatásos állományba vételével
jön létre, legfeljebb 6 hónap próbaidő köthető ki.”

 (3) A Hjt. 38. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Nem köthető ki próbaidő
a) a szerződéses állomány tagjának az 59. § (1) bekezdés e) pontja szerinti hivatásos állományba vételekor,
b) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény hatálya 
alá tartozó hivatásos szolgálati jogviszonyból történő áthelyezéskor,
c) egyéb, e törvényben meghatározott esetekben.”

 (4) A Hjt. 38. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A próbaidő alatt a szolgálati viszonyt bármelyik fél indokolás nélkül azonnali hatállyal megszüntetheti. Ebben 
az esetben az állomány tagja az állományba vételkor kapott rendfokozatát elveszti.”

13. §  A Hjt. 40. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az állományba vétel során az első rendfokozatot az (1) bekezdésre, a tervezett szolgálati beosztáshoz megfelelő 
szakmai gyakorlat idejére, valamint a kötelező várakozási időkre figyelemmel kell megállapítani úgy, hogy az  tiszt 
esetén legfeljebb százados, altiszt esetén legfeljebb főtörzsőrmester lehet.
(3) A  (2)  bekezdéstől eltérő rendfokozatot a  Magyar Honvédség parancsnoka engedélyezhet, ha a  magasabb 
rendfokozattal történő állományba vételhez szolgálati érdek fűződik. Nem kell a  Magyar Honvédség 
parancsnokának engedélye, ha ismételt szolgálativiszony-létesítés esetén a  (2)  bekezdés szerinti rendfokozat 
megegyezik az  állomány tagjának a  korábbi szolgálati viszony megszűnésekor, megszüntetésekor viselt 
rendfokozatával.
(4) Ha az állomány tagjának szolgálati viszonya az 59. § (1) bekezdés c) pontja vagy a 68. § (1) bekezdés k)–m) pontja 
szerint szűnt meg, a  31.  § (2)  bekezdés c) vagy f )  pontja szerinti időtartam lejártát követően – a  korábban viselt 
rendfokozatától függetlenül – kizárólag hadnagy vagy őrmester rendfokozattal, vagy közkatonaként vehető vissza. 
Ebben az esetben a (3) bekezdés nem alkalmazható.
(5) Az 59. § (1) bekezdés e) pontja szerint szerződéses állományból hivatásos állományba vett személy rendfokozata 
nem lehet alacsonyabb, mint a hivatásos állományba vételt megelőzően viselt rendfokozata.”

14. §  A Hjt. 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  állomány tagja állományba vételkor – a  szerződéses állományból hivatásos állományba és az  önkéntes 
tartalékos állományból hivatásos vagy szerződéses állományba vétel kivételével – honvéd esküt tesz. A honvéd eskü 
szövegét a Hvt. tartalmazza.”

15. § (1) A Hjt. 43. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A munkáltatói jogkört gyakorló az állomány
a) alezredes, ezredes vagy tábornoki rendfokozattal rendszeresített, vezetői beosztást betöltő tagját vagy
b) zászlóalj, ezred, dandár, vagy más magasabb szintű vezető szervnél egység szintű vezénylő zászlósi beosztást, 
valamint haderőnemi vezénylő zászlósi beosztást, továbbá a Magyar Honvédség vezénylő zászlósi beosztást betöltő 
tagját
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szolgálati beosztásából indokolás nélkül rendelkezési állományba áthelyezheti. A  rendelkezési állományba 
áthelyezéskor az állomány érintett tagjának vezetői jogállása megszűnik, amelyről a munkáltatói jogkört gyakorló 
a rendelkezési állományba áthelyezésről szóló jognyilatkozatban tájékoztatja az állomány érintett tagját.”

 (2) A Hjt. 43. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Nem szükséges az  állomány tagjának beleegyezése az  alacsonyabb beosztásba áthelyezéshez, ha szolgálati 
beosztása átszervezés miatt megszűnt, és
a) az  állomány tagja által az  áthelyezéskor viselt rendfokozat azonos vagy alacsonyabb, mint a  részére felajánlott 
szolgálati beosztás rendszeresített rendfokozata vagy
b) a 123. § (6a) bekezdése szerinti esetben.”

16. § (1) A Hjt. 46. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A honvédelmi szervezet rendelkezési állományába tartozik,)
„f ) az állomány azon tagja, akivel szemben az a)–e), j), m) pont vagy az 58/A. § (2) bekezdése szerinti ok megszűnt 
vagy megszüntetésre került, illetve akinek az  58/E.  § szerinti kirendelése megszűnt, vagy megszüntetésre került, 
feltéve, hogy szolgálati viszonyban történő továbbfoglalkoztatásra tervezett, megfelelő szolgálati beosztásba 
helyezéséig, de legfeljebb egy évig,”

 (2) A Hjt. 46. § (1) bekezdés u) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A honvédelmi szervezet rendelkezési állományába tartozik,)
„u) a 43. § (2a) bekezdése szerinti esetben az állomány érintett tagja megfelelő szolgálati beosztásba helyezéséig, de 
legfeljebb egy évig,”

17. §  A Hjt. 52/A. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az 51. § (1) bekezdése szerinti megállapodásban a felek eltérhetnek a más szervnél történő szolgálatteljesítés]
„b) 52.  § (1)  bekezdésében meghatározott körülményeitől, valamint az  52.  § (5)  bekezdése szerinti költségek 
viselésének szabályaitól.”

18. § (1) A Hjt. 54. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vezénylésre e törvény rendelkezései az irányadóak azzal, hogy)
„c) az  állomány tagjának szolgálatteljesítésére – a  szolgálati érdek sérelme nélkül – a  szolgálatteljesítés helyén 
foglalkoztatottak munkarendjére és a  pihenő idejére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy 
szolgálatteljesítési időkeret is alkalmazható,”

 (2) A Hjt. 54. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A vezénylésre e törvény rendelkezései az irányadóak azzal, hogy)
„e) a  miniszter fenntartói irányítása alá tartozó szakképző intézmény vezetője az  állomány tagja részére 
a szolgálatteljesítés helyén foglalkoztatottakra vonatkozó szabályok szerinti ügyeletet vagy készenlétet rendelhet el, 
ezek ellentételezéseként az állomány tagja a laktanyai készenléti szolgálat után járó ellentételezésre válik jogosulttá.”

19. §  A Hjt. 68/A. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha az  állomány tagjával szemben méltatlansági, fegyelmi vagy büntetőeljárás került elrendelésre, más 
szolgálati beosztásba helyezésére, vagy más jogviszonyba történő áthelyezésére, vagy szolgálati viszonyának a 68. § 
(1)  bekezdés n) vagy o)  pontja alapján történő megszűnése csak a  méltatlansági, fegyelmi vagy büntetőeljárás 
megszüntetését követően állapítható meg. A  már megindított egészségkárosodási ellátás megállapításával 
kapcsolatos eljárást fel kell függeszteni.”

20. §  A Hjt. 77. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, az állomány tagja szolgálati beosztásban teljesít szolgálatot. A szolgálati 
beosztásokat, az  azokhoz kapcsolódó előmeneteli rendet és a  rendszeresített rendfokozatot jogszabály állapítja 
meg. Az  általános előmeneteli rendbe tartozó, jogszabályban meghatározott szolgálati beosztásokat – ideértve 
a  tiszti vagy az  altiszti állománycsoport legalacsonyabb szintű, általános előmeneteli rendbe tartozó beosztásait 
(a továbbiakban: kezdő beosztás) is kettős rendfokozattal rendszeresített beosztásként kell rendszeresíteni.”

21. §  A Hjt. 78. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 701.  § (2)  bekezdése szerinti feladat ellátásával történő 
megbízást munkáltatói döntésbe foglalt kijelölés tartalmazza.”
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22. §  A Hjt. 83. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az  állomány bírósági szervezethez, a  bíróságok igazgatási feladatait ellátó szervezethez vagy az  ügyészi 
szervezethez, illetve a  központi államigazgatási szervek területi és helyi szervei védelmi igazgatással foglalkozó 
szervezeti eleméhez vezényelt tagjának rendfokozati előmenetelére – az általa betöltött beosztáshoz rendszeresített 
rendfokozat eléréséig – a  speciális beosztást betöltőkre vonatkozó rendfokozati várakozási időket kell alkalmazni. 
A  rendfokozati előmenetel feltétele az  éves fizikai állapotfelmérés és az  éves kiképzési feladatok eredményes 
végrehajtása.”

23. §  A Hjt. 84. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az  állomány kezdő beosztást betöltő tagjának a  viselt rendfokozata eltér a  beosztáshoz rendszeresített 
rendfokozattól, a  viselt rendfokozatához meghatározott kötelező várakozási idő leteltekor elő kell léptetni, ha 
rendelkezik a  83.  § (2)  bekezdés c), d) és f )  pontja szerinti feltételekkel. Ellenkező esetben akkor kell előléptetni 
az állomány tagját, amikor a várakozási idő letelte után először rendelkezik a 83. § (2) bekezdés c), d) és f ) pontja 
szerinti feltételekkel.”

24. §  A Hjt. 86. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„86. § (1) Az általános és a speciális előmeneteli rendbe tartozó beosztásoknál, valamint a legénységi beosztásoknál 
az egyes rendfokozathoz tartozó kötelező várakozási időket a 4. melléklet határozza meg.
(2) A  kötelező várakozási időt a  rendfokozatba kinevezést vagy előléptetést tartalmazó jognyilatkozatban 
meghatározott naptól kell számítani, azzal, hogy ismételten létesített szolgálati viszony esetén a  kötelező 
várakozási idő számítása során a  rendfokozatban korábban eltöltött időt figyelmen kívül kell hagyni. A  kötelező 
várakozási időbe a 46. § (1) bekezdés j) pontja szerinti rendelkezési állomány és a 30 napot meghaladó illetmény 
nélküli szabadság időtartama nem számít be. Az  57.  § (1)  bekezdése alkalmazása esetén a  határozott időre szóló 
előléptetés, kinevezés vagy alacsonyabb rendfokozat megállapításának időtartamát a vezénylést megelőzően viselt 
rendfokozathoz meghatározott kötelező várakozási időbe kell beleszámítani.”

25. §  A Hjt. 103. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A túlszolgálat naptári évenként 400 óra lehet.”

26. §  A Hjt. 122. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Miniszteri rendeletben meghatározott egyes beosztások esetében az állomány tagjának illetménye – szolgálati 
érdekből, az érintett személy speciális végzettségére, képzettségére, az általa ellátandó feladat kiemelt fontosságára 
vagy speciális jellegére tekintettel, az  állomány tagja javára – az  (1)  bekezdéstől eltérően is meghatározható. 
A  miniszteri rendelet szerint meghatározott illetmény nem lehet alacsonyabb az  (1)  bekezdés szerint járó 
illetménynél.
(1b) Az  (1a)  bekezdés alapján megállapított illetmény honvédelmi szervezetenként legfeljebb az  állomány 
20 százalékának biztosítható.”

27. § (1) A Hjt. 123. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Kettős rendfokozattal rendszeresített szolgálati beosztásba kinevezéssel, áthelyezéssel, vagy a  szolgálati 
beosztás ellátására történő megbízással egyidejűleg, a munkáltatói jogkört gyakorló dönt a besorolási kategóriáról. 
A  besorolási kategória a  szolgálati beosztás betöltésére alkalmas rendfokozatok közül nem lehet alacsonyabb, 
mint az állomány tagja által viselt rendfokozat, és nem haladhatja meg a rendszeresített rendfokozatot. E szolgálati 
beosztás betöltése alatt a  munkáltatói jogkört gyakorló a  besorolási kategóriát – legfeljebb rendszeresített 
rendfokozathoz tartozó besorolási kategóriáig – kizárólag az érintett javára változtathatja meg.”

 (2) A Hjt. 123. §-a a következő (6a)–(6c) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Ha az  állomány tagjának szolgálati beosztása átszervezés miatt megszűnt, és a  részére felajánlott szolgálati 
beosztás rendszeresített rendfokozata alacsonyabb, mint az  állomány tagja által viselt rendfokozat, a  43.  § 
(3a)  bekezdése szerinti áthelyezéskor és e  szolgálati beosztás betöltésének időtartama alatt az  állomány tagjának 
alapilletményét a viselt rendfokozat szerinti besorolási kategória alapján kell megállapítani.
(6b) Az állomány 46. § (1) bekezdés p) és u) pontja szerinti rendelkezési állományba tartozó tagjának alapilletményét 
a  rendelkezési állományba helyezését megelőző napon betöltött szolgálati beosztás vezetési szintjével azonos 
beosztotti besorolási osztály és a (6c) bekezdés szerinti besorolási kategória alapján kell megállapítani.
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(6c) A 46. § (1) bekezdés p) és u) pontja szerinti rendelkezési állományba áthelyezéssel egyidejűleg a munkáltatói 
jogkört gyakorló dönt a  besorolási kategóriáról. A  besorolási kategória a  rendelkezési állományba helyezést 
megelőző napon betöltött szolgálati beosztás betöltésére alkalmas rendfokozatok közül nem lehet alacsonyabb, 
mint az  állomány tagja által viselt rendfokozat, és nem haladhatja meg a  rendszeresített rendfokozatot. 
A munkáltató a besorolási kategória megállapítása során nincs kötve a (6) bekezdés szerinti döntéséhez.”

28. §  A Hjt. a következő 77/A. alcímmel egészül ki:
„77/A. A szerződéses állományú katona szerződéskötési díja
134/A.  § (1) A  szerződéses állományú katona a  miniszter által rendeletben meghatározott módon egyszeri 
szerződéskötési díjra jogosult.
(2) A  szerződéses állományú katona köteles visszafizetni a  részére kifizetett szerződéskötési díjat, ha szolgálati 
viszonya a vállalt szolgálati idő letöltése előtt, az 59. § (1) bekezdés c) pontja, (2) bekezdés a), c)–e) pontja, a 62. § 
(1) bekezdés c) vagy e) pontja, (2) bekezdés a) vagy g) pontja, vagy a 68. § (1) bekezdés b)–m) vagy p) pontja alapján 
szűnik meg.”

29. §  A Hjt. 136. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  állomány tagját a  természetbeni ellátás keretében térítésmentesen el kell látni a  honvédelmi szervezet 
feladatainak megfelelő fegyverzettel, felszereléssel, ruházattal és miniszteri rendeletben meghatározott esetben 
élelmezéssel. A  természetbeni élelmezési ellátás miniszteri rendeletben meghatározott esetben pénzben 
megváltható.”

30. § (1) A Hjt. 180. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  7.  § (7)  bekezdése szerinti döntési lapon meghozott munkáltatói döntéssel szemben szolgálati panasz 
a  döntési lap alapján hozott határozat közlésétől számított 30 napos, de legfeljebb a  határozat meghozatalától 
számított 1 éves jogvesztő határidőn belül nyújtható be a  döntési lapot kiadmányozó munkáltatói jogkört 
gyakorlóhoz. A döntési lapot kiadmányozó munkáltatói jogkört gyakorló,
a) ha a szolgálati panasznak helyt ad, azt a kézhezvételtől számított 30 napon belül, indokolással ellátva elbírálja,
b) ha a  szolgálati panaszt megalapozatlannak tartja, azt a  kézhezvételtől számított 30 napon belül az  ügy összes 
iratával és az  indokolással együtt felterjeszti a  szolgálati panasz elbírálására jogosult munkáltatói jogkört 
gyakorlóhoz, és erről az állomány tagját írásban értesíti.”

 (2) A Hjt. 180. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Miniszteri rendelet eltérő rendelkezése hiányában, a  szolgálati panasz elbírálására jogosult munkáltatói 
jogkört gyakorló a  szolgálati panaszt annak kézhezvételétől számított 30 napon belül indokolt határozatban 
bírálja el, és döntését az  állomány tagjával írásban közli. A  határidő indokolt esetben, egy alkalommal, 30 nappal 
meghosszabbítható. A szolgálati panasz elbírálására jogosult
a) ha a szolgálati panaszt megalapozatlannak tartja, a jognyilatkozatot hozó munkáltatói jogkört gyakorló döntését 
helyben hagyja, és a szolgálati panaszt elutasítja,
b) a jognyilatkozatot hozó munkáltatói jogkört gyakorló döntését megváltoztatja,
c) a jognyilatkozatot hozó munkáltatói jogkört gyakorló döntését hatályon kívül helyezi, és a jognyilatkozatot hozó 
munkáltatói jogkört gyakorlót új eljárás lefolytatására utasítja vagy
d) a jognyilatkozatot hozó munkáltatói jogkört gyakorló döntését hatályon kívül helyezi, és az eljárást megszünteti.”

31. §  A Hjt. 196. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az 51–52/A. §-tól eltérően a főigazgató javaslata alapján az állomány 46. § (1) bekezdés d) pontja szerinti tagja 
– beleegyezése esetén – a miniszter és a más szerv vezetőjének megállapodásával katonai nemzetbiztonsági vagy 
azzal összefüggő honvédelmi szakfeladatok ellátására, illetve álláshely vagy munkakör betöltésére más szervnél 
történő szolgálatteljesítésre vezényelhető.”

32. §  A Hjt. 197. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  hivatásos állomány tagjának KNBSZ-hez történt vezénylése – a  62.  § (2)  bekezdése és a  68.  § kivételével – 
kizárólag az érintett kérelmére vagy a KNBSZ főigazgatójának javaslatára szüntethető meg.”
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33. §  A Hjt. 214. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Annak az  önkéntes tartalékos katonának, aki a  szerződésében vállalja, hogy a  tényleges szolgálatteljesítését 
miniszteri rendeletben meghatározottak szerint egybefüggően látja el, a  szerződésében 3 hónap próbaidőt kell 
kikötni.
(1b) A  szolgálati járandóságban részesülő nem létesíthet az  (1a)  bekezdés szerinti önkéntes tartalékos szolgálati 
viszonyt.”

34. § (1) A Hjt. 216. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  önkéntes tartalékos katona tényleges szolgálatteljesítését miniszteri rendeletben meghatározott időben 
és rendben, telefonon, postai úton vagy elektronikusan úton közölt behívóparancs vagy bevonulási parancs 
(a továbbiakban: elrendelő okmány) rendeli el. Az elrendelő okmányok kibocsátásának feltételeit, tartalmi elemeit, 
valamint alkalmazási körét miniszteri rendelet határozza meg.”

 (2) A Hjt. 216. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A 214. § (1a) bekezdése szerinti önkéntes tartalékos katona tényleges szolgálatteljesítésre történő behívásának 
tervezett időpontját a határozott idejű szerződésben kell rögzíteni. Az önkéntes tartalékos szolgálati viszony kezdő 
időpontja a tényleges szolgálatteljesítés kezdő napja.”

35. §  A Hjt. 219. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) A 214. § (1a) bekezdése szerinti önkéntes tartalékos katona a miniszter által rendeletben meghatározott
a) illetményre,
b) az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti térítésmentes élelmezési és ruházati ellátásra, továbbá egyes utazási 
költségeinek a megtérítésére
jogosult.”

36. §  A Hjt. 221. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A  214.  § (1a)  bekezdése szerinti önkéntes tartalékos katona a  gondatlan károkozással okozott kárért 
az illetménye 25%-ának mértékéig felel. A kár megtérítését a munkáltatói jogkört gyakorló elengedheti az önkéntes 
tartalékos katona jövedelmi, vagyoni és szociális helyzetére figyelemmel.”

37. § (1) A Hjt. 238. § (2) bekezdés 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa)
„20. az illetménypótlékok, egyéb pótlékok – ide nem értve a területi pótlékot –, a kiegészítő illetmények, valamint 
a  szerződéskötési díj és a  rendelkezésre állási díj mértékét, illetve az  ezek jogosultságával, megállapításával, 
kifizetésével kapcsolatos szabályokat,”

 (2) A Hjt. 238. § (2) bekezdés 28. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa)
„28. az  élelmezési ellátásra és az  étkezési hozzájárulásra jogosultak körét, lehetséges formáit és igénybevételük, 
pénzbeli megváltásuk feltételeit, módját,”

 (3) A Hjt. 238. § (2) bekezdése a következő 42. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa)
„42. azon beosztások körét, amelyekben az  állomány tagjának illetménye szolgálati érdekből, az  érintett személy 
speciális végzettségére, képzettségére, az  általa ellátandó feladat kiemelt fontosságára vagy speciális jellegére 
tekintettel eltérően is meghatározható.”

38. §  A Hjt. 141. alcíme a következő 247/X. §-sal egészül ki:
„247/X.  § (1) E  törvénynek az  egyes jogállási tárgyú és egyéb honvédelmi kérdésekkel foglalkozó törvények 
módosításáról szóló 2020. évi XLVII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv6.) módosított 86. §-a és 4. melléklete alapján 
az állomány várakozási idő csökkentésében érintett azon tagját, aki
a) rendelkezik az előmenetel egyéb feltételével, a Módtv6. hatálybalépésével egyidejűleg elő kell léptetni,
b) nem rendelkezik az előmenetel egyéb feltételével, csak a feltétel megszerzésekor léptethető elő.
(2) E  törvénynek a  Módtv6.-tal módosított 86.  § (2)  bekezdését a  Módtv6. hatálybalépésekor a  46.  § (1)  bekezdés 
j) pontja szerinti rendelkezési állományban lévőkre is alkalmazni kell.”
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39. §  A Hjt. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

40. §  A Hjt.
 1. 2.  § 31.  pontjában a  „honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben 

bevezethető intézkedésről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a  továbbiakban: Hvt.)” szövegrész helyébe a „Hvt.” 
szöveg,

 2. 38. § (6) bekezdésében a „szerződéses pályakezdő” szövegrész helyébe a „pályakezdő” szöveg,
 3. 38. § (6) bekezdésében a „szerződéses pályakezdőnek” szövegrész helyébe a „pályakezdőnek” szöveg,
 4. 42. § (2) bekezdés d) pontjában a „miniszter fenntartása alá tartozó, honvédelmi szervezetnek nem minősülő 

köznevelési intézményben” szövegrész helyébe a  „miniszter által az  állam nevében alapított szakképző 
intézményben (a továbbiakban: honvédségi szakképző intézmény)” szöveg,

 5. 43.  § (4)  bekezdésében az „az azonos beosztásba áthelyezés,” szövegrész helyébe „az azonos beosztásba 
áthelyezés, a (3a) bekezdés szerinti alacsonyabb beosztásba áthelyezés,” szöveg,

 6. 46. § (1) bekezdésében a „honvédelmi szervezet” szövegrész helyébe a „Magyar Honvédség” szöveg,
 7. 68.  § (1)  bekezdés o)  pontjában a „munkaviszony” szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati jogviszony 

vagy munkaviszony” szöveg,
 8. 68/B.  § (4)  bekezdés a)  pontjában a „miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézménybe” 

szövegrész helyébe a „honvédségi szakképző intézménybe” szöveg,
 9. 92. § (2) bekezdésében a „Hvt. 40/B. §-a” szövegrész helyébe a „Hvt. 46. § (1a) bekezdése” szöveg,
10. 92.  § (2a)  bekezdésében a  „kormányzati szolgálati,” szövegrész helyébe a  „kormányzati szolgálati, 

a honvédelmi alkalmazotti, rendvédelmi szerveknél hivatásos szolgálati, a rendvédelmi igazgatási szolgálati,” 
szöveg,

11. 92.  § (2b)  bekezdésében a „venni.” szövegrész helyébe a „venni, kivéve, ha a  korábbi jogviszony alapján 
a végkielégítés kifizetésre került.” szöveg,

12. 110. § (2) bekezdésében az „A honvédelmi szervezet vezénylő-zászlósa” szövegrész helyébe az „A honvédelmi 
szervezet vezénylő zászlósa és a haderőnemi vezénylő zászlós az állományilletékes” szöveg,

13. 115.  § (2)  bekezdésében a  „szerinti időtartamból” szövegrész helyébe a  „szerinti – a  gyermek születése 
napjától számított – időtartamból” szöveg,

14. 123. § (5) bekezdésében az „f )–s)” szövegrész helyébe az „f )–o), q)–s)” szöveg,
15. 140. § (5) bekezdésében az „a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben” szövegrész helyébe az „a Kit.-ben 

vagy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben” szöveg,
16. 163. § (7) bekezdésében a „nem használhatja” szövegrész helyébe az „elveszíti” szöveg,
17. 194.  § (1)  bekezdésében az  „alkalmassági követelményeket” szövegrész helyébe az  „alkalmassági 

követelményeket, továbbá a  nemzetbiztonsági feladatellátással összefüggő pszichológiai állapotfelmérés 
követelményszintjeit és szabályait” szöveg,

18. 194. § (2) bekezdésében a „poligráfos” szövegrész helyébe a „műszeres vallomás-ellenőrzés” szöveg,
19. 194. § (3) bekezdésében a „poligráfos” szövegrészek helyébe a „műszeres vallomás-ellenőrzés” szöveg,
20. 197.  § (3)  bekezdésében a  „közalkalmazotti jogviszonyba” szövegrész helyébe a  „közalkalmazotti 

jogviszonyba, rendvédelmi igazgatási szolgálati viszonyba” szöveg,
21. 216.  § (2)  bekezdésében a  „KNBSZ-nél történő szolgálatteljesítésre történő behívás” szövegrész helyébe 

a „KNBSZ-nél és a (2a) bekezdés szerint történő szolgálatteljesítésre irányuló behívás” szöveg,
22. 216.  § (3)  bekezdésében a „katona beosztására” szövegrész helyébe a „katona – a  214.  § (1a)  bekezdése 

szerinti önkéntes tartalékos katona kivételével – beosztására” szöveg,
23. 216. § (4) bekezdésében a „katona 3 évente” szövegrész helyébe a „katona – a 214. § (1a) bekezdése szerinti 

önkéntes tartalékos katona kivételével – 3 évente” szöveg,
24. 218. § (1a) bekezdésében a „heti szolgálatteljesítési idejét” szövegrész helyébe a „szolgálati rendjét” szöveg,
25. 219. § (1) bekezdésében a „katona a tényleges” szövegrész helyébe a „katona – a 214. § (1a) bekezdése szerinti 

önkéntes tartalékos katona kivételével – a tényleges” szöveg,
26. 219. § (4) bekezdésében a „katona miniszteri” szövegrész helyébe a „katona – a 214. § (1a) bekezdése szerinti 

önkéntes tartalékos katona kivételével – miniszteri” szöveg,
27. 221. § (1) bekezdésében a „katona az  illetményéről” szövegrész helyébe a „katona – a 214. § (1a) bekezdése 

szerinti önkéntes tartalékos katona kivételével – az illetményéről” szöveg,
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28. 225.  § (2)  bekezdésében a  „34–36.  §” szövegrész helyébe a  „34. és 35.  §” szöveg, a  „42.  § (2)  bekezdés 
b)–f )  pontja” szövegrész helyébe a  „42.  § (2)  bekezdés b)–e)  pontja” szöveg, a  „77.  § (2)–(4)” szövegrész 
helyébe a „77. § (4)” szöveg,

29. 233. § (2) bekezdésében a „34–36. §” szövegrész helyébe a „34. és 35. §” szöveg, a „77. § (2)–(4)” szövegrész 
helyébe a „77. § (4)”szöveg,

30. 238.  § (2)  bekezdés 18.  pontjában az  „illetmény,” szövegrész helyébe az  „illetmény, az  illetményjellegű 
juttatások,” szöveg,

31. 238. § (2) bekezdés 22. pontjában az „élettársaiknak” szövegrész helyébe az „élettársuknak és örökösüknek” 
szöveg

lép.

41. §  Hatályát veszti a Hjt.
 1. 2. § 34. pontja,
 2. 21. alcím címe,
 3. 36. §-a,
 4. 39. § (2) bekezdése,
 5. 41. § (2) bekezdése,
 6. 41. § (4) bekezdésében a „(2) és a” szövegrész,
 7. 42. § (3) bekezdésében az „ , a maximális várakozási idő meghosszabbítása” szövegrész,
 8. 43. § (4) bekezdésében az „és a maximális várakozási idő meghosszabbítása” szövegrész,
 9. 46. § (1) bekezdés r) pontjában a „vagy maximális várakozási ideje letelt és annak meghosszabbítására a 86. § 

(3) bekezdése szerint nem került sor,” szövegrész,
10. 61. § (4) bekezdése,
11. 62. § (2) bekezdés d) és e) pontja,
12. 62. § (5) bekezdése,
13. 46. alcíme,
14. 77. § (2) és (3) bekezdése,
15. 83. § (9) bekezdésében az „– a (10) bekezdésben meghatározott eltéréssel –” szövegrész,
16. 83. § (10) bekezdése,
17. 123. § (4) bekezdés b) pontja,
18. 123. § (4) bekezdés f ) pontjában a „valamint azon szerződéses pályakezdő alapilletményét, akinek tervezett 

első rendfokozata alacsonyabb a tervezett beosztásához rendszeresített rendfokozatnál” szövegrész,
19. 148. § (4) bekezdésében az „ , a (3) bekezdés esetén a fegyelmi eljárást haladéktalanul folytatni kell” szövegrész,
20. 165. § (1) és (2) bekezdésében a „pótlékra jogosító” szövegrész,
21. 181/A. §-a,
22. 194.  § (1)  bekezdésében az  „A kinevezési okmány tartalma a  36.  § (2) és (3)  bekezdésében foglaltaktól 

eltérhet.” szövegrész,
23. 198. § (1) bekezdésében a „103. § (6) bekezdésétől eltérően a” szövegrész,
24. 212. § (2) bekezdésében az „a 88–91. §” és az „a 94. § (2) bekezdése,” szövegrész,
25. 214. § (1) bekezdésében a „legalább 3, de” szövegrész,
26. 218. § (1) bekezdése,
27. 242. § (3) és (6) bekezdése,
28. 3. melléklet I. pontja.

6. A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos 
katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény módosítása

42. § (1) A  honvédségi adatkezelésről, az  egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási 
feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 16. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(Az érdekvédelmi nyilvántartásban történő adatkezelés célja)
„b) a  hivatásos, a  szerződéses és az  önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítéssel, vagy a  hadkötelezettség 
alapján történő katonai szolgálatteljesítéssel összefüggő baleset, betegség, sebesülés miatt társadalombiztosítási, 
illetve szociális ellátásra jogosultaknak,”
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(társadalombiztosítási, szociális, kegyeleti ellátásai megállapításának és folyósításának biztosítása, valamint elismerés 
adományozása.)

 (2) A Haktv. 16. § (4) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Az érdekvédelmi nyilvántartásban történő adatkezelés célja)
„c) az  állomány elhunyt tagjának, az  önkéntes tartalékos szolgálatteljesítéssel vagy a  hadkötelezettség alapján 
történő katonai szolgálatteljesítéssel összefüggésben elhunyt katonának, az  elhunyt nyugállományú katonának, 
az  elhunyt honvédségi nyugdíjasnak, az  elhunyt kormánytisztviselőnek, az  elhunyt kormányzati ügykezelőnek, 
az elhunyt honvédelmi alkalmazottnak és az elhunyt közalkalmazottnak,”
(társadalombiztosítási, szociális, kegyeleti ellátásai megállapításának és folyósításának biztosítása, valamint elismerés 
adományozása.)

 (3) A Haktv. 16. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az érdekvédelmi nyilvántartásban történő adatkezelés célja)
„d) az a)–c) pont szerint ellátásra jogosult hozzátartozóinak és”
(társadalombiztosítási, szociális, kegyeleti ellátásai megállapításának és folyósításának biztosítása, valamint elismerés 
adományozása.)

43. §  A Haktv. 19/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Honvédség központi pénzügyi és számviteli feladatát ellátó honvédelmi szervezete az  (1)  bekezdésben 
meghatározottakon túl kezeli
a) a kiegészítő rokkantsági támogatásban részesülő személy esetében a 15. melléklet a)–e) pontja szerinti,
b) a  kiegészítő hozzátartozói támogatásban és az  árvák kiegészítő támogatásában részesülő személy esetében 
a 15. melléklet a), c)–e) pontja szerinti,
c) a honvédelmi alkalmazottak után járó árvák kiegészítő támogatásában részesülő személy esetében a 15. melléklet 
a), d) és e) pontja szerinti, illetve az üzemi balesettel és a foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatos
adatokat.”

44. §  A Haktv. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hadkötelezettség bevezetésének biztosítása, valamint az önkéntes tartalékos állomány toborzásának, továbbá 
a  hadköteles jogviszonnyal kapcsolatos hatósági bizonyítványok kiadása céljából a  kiképzett tartalékosokról 
és potenciális hadkötelesekről már békeidőszakban és különleges jogrendben, valamint a  hadkötelezettség 
bevezetését követően a hadkötelesekről a katonai szolgálatra történő behívás előkészítése és végrehajtása céljából 
hadköteles nyilvántartást kell vezetni.”

45. §  A Haktv. 34. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A 14–17. alcímben szolgáltatott adatokat)
„b) a  természetes személyazonosító adatokkal és – amennyiben kezelheti, továbbíthatja, – a  társadalombiztosítási 
azonosító jellel szolgáltatja minden további adatszolgáltató.”

46. §  A Haktv. 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve
a) a honvédek szolgálati viszonya fennállásának igazolására szolgáló szolgálati igazolványának, valamint
b) a  Honvédség személyi állományába tartozást igazoló kormánytisztviselői, közalkalmazotti, honvédelmi 
alkalmazotti és munkavállalói igazolvány (a továbbiakban együtt: munkáltatói igazolvány)
kiadása érdekében a  10.  melléklet szerinti adatokat kezeli a  Honvédséggel fennálló szolgálati, kormányzati 
szolgálati, politikai szolgálati, biztosi, közalkalmazotti, honvédelmi alkalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony 
létrejöttétől a jogviszony megszűnését vagy megszüntetését követő 5 évig.”

47. §  A Haktv.
a) 1.  § e)  pontjában a  „kormánytisztviselők” szövegrész helyébe a  „kormánytisztviselők ideértve a  politikai 

szolgálati és a biztosi jogviszonyban állókat is, munkavállalók” szöveg,
b) 41.  § (2)  bekezdésében az  „ , a  kormánytisztviselői és a  közalkalmazotti igazolvány” szövegrész helyébe  

az „és munkáltatói igazolvány (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: igazolvány)” szöveg
lép.
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7. A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény módosítása

48. §  A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény (a  továbbiakban: Haj.tv.) 1. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A törvény hatálya
a) a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 80. § 13. pontja szerinti honvédelmi szervezetre – ide nem értve 
a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztériumot –,
b) a  miniszter által az  állam nevében alapított szakképző intézményre [a továbbiakban az  a)–b)  pont együtt: 
honvédelmi szervezet], és
c) a honvédelmi szervezeteknél jogviszonyban álló honvédelmi alkalmazottakra
terjed ki.”

49. §  A Haj.tv. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A honvédek jogállásról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 117. § (3) bekezdése alapján illetmény 
nélküli szabadságon lévő, ez idő alatt a Hvt. 40. § (4) bekezdése szerint honvédelmi alkalmazotti jogviszonyt létesítő 
hivatásos vagy szerződéses katona a (2) bekezdésben meghatározott többletkötelezettséget nem vállalhat.”

50. §  A Haj.tv. 6. alcíme a következő 20/A. §-sal egészül ki:
„20/A. § A honvédelmi szervezet
a) a megnevezésének, lényeges adatainak,
b) a napi munkaidőnek,
c) az illetménynek, honvédelmi illetménykiegészítésnek, keresetkiegészítésnek, pótlékoknak és egyéb juttatásoknak,
d) az illetménnyel való elszámolás módjának, az illetményfizetés gyakoriságának, a kifizetés napjának,
e) a munkakörbe tartozó feladatoknak,
f ) a szabadság mértékének, számítási módjának és kiadásának,
g) a  honvédelmi szervezetre és a  honvédelmi alkalmazottra irányadó felmondási idő megállapítása szabályainak, 
továbbá
h) a munkáltatói jogkör gyakorlójának
változásáról a honvédelmi alkalmazottat a változást követő tizenöt napon belül írásban tájékoztatja.”

51. §  A Haj.tv. 21. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A honvédelmi alkalmazotti jogviszony megszüntethető:)
„h) fegyelmi eljárásban kiszabott hivatalvesztés büntetéssel, azonnali hatállyal.”

52. §  A Haj.tv. 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Magyar Honvédség központi személyügyi nyilvántartó szerve elektronikus adatnyilvántartást vezet 
– a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat kivételével – a honvédelmi szervezet betöltetlen honvédelmi alkalmazotti 
munkaköreiről, az ahhoz szükséges képesítési előírásokról és egészségügyi feltételeiről.”

53. § (1) A Haj.tv. 76. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  munkáltatói jogkört gyakorló a  honvédelmi alkalmazottat a  meghatározott munkateljesítmény eléréséért, 
illetve többletfeladatok – ide nem értve kinevezéstől eltérő foglalkoztatást – teljesítéséért a megállapított személyi 
juttatások előirányzatán belül egyszeri vagy határozott, illetve határozatlan időre szóló, az  (1a)  bekezdésben 
meghatározottak szerinti havi rendszerességgel fizetett keresetkiegészítésben részesítheti.”

 (2) A Haj.tv. 76. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A honvédelmi alkalmazott részére
a) a tárgyévre jóváhagyott külön keret terhére megállapítható,
b) miniszteri döntésen alapuló,
c) az illetménygazdálkodási keret megtakarításának terhére megállapítható vagy
d) határozott idejű projektben való részvételért járó
keresetkiegészítés biztosítható.”
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54. §  A Haj.tv. a következő 76/A. §-sal egészül ki:
„76/A.  § A honvédelmi alkalmazott a  kimagasló teljesítményére, kiemelkedő feladatvégzésére, tartósan magas 
színvonalon kifejtett munkájára figyelemmel, vagy életútjának elismeréseként a  miniszter által rendeletben 
meghatározott alapelvek figyelembevételével az  erre a  célra a  személyi juttatások előirányzatán belül biztosított 
keret terhére teljesítményjuttatásban részesíthető.”

55. §  A Haj.tv. 10. alcíme a következő 82/A. és 82/B. §-sal egészül ki:
„82/A.  § A honvédelmi alkalmazottakra vonatkozó kegyeleti gondoskodás szabályait, a  kegyeleti gondoskodás 
keretében nyújtott költségtérítéseket, igénybevételük módját és feltételeit, valamint az árvák kiegészítő támogatása 
megállapításának és folyósításának részletes szabályait a miniszter rendeletben határozza meg.
82/B.  § (1) Árvák kiegészítő támogatására jogosult a  2018. december 31-ét követően, a  honvédelmi alkalmazotti 
jogviszonyának fennállása alatt elhunyt honvédelmi alkalmazottnak azon gyermeke, aki árvaellátásra jogosult.
(2) Az árvák kiegészítő támogatásának a mértéke
a) a  munkahelyi kötelmekkel összefüggő balesetben vagy munkahelyi eredetű foglalkozási megbetegedésben 
elhunyt honvédelmi alkalmazott árvája esetében a megállapított árvaellátás 25%-a, vagy
b) az elhunyt honvédelmi alkalmazottnak a) pont alá nem tartozó árvája esetében a megállapított árvaellátás 10%-a.
(3) Az  árvák kiegészítő támogatására való jogosultságról a  miniszter által kijelölt honvédelmi szervezet hivatalból 
eljárva határozatban dönt, és a megállapított kiegészítő támogatást a nyugdíjfolyósító szerv folyósítja.
(4) Az  árvák kiegészítő támogatásának és az  azzal kapcsolatos végrehajtási költségek forrását a  központi 
költségvetés biztosítja.
(5) Az árvák kiegészítő támogatásának összegét az öregségi nyugdíjnak, a korhatár előtti ellátásnak vagy a szolgálati 
járandóságnak az  emelésére vonatkozó, a  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 
(a továbbiakban: Tny. tv.) 62. §-ában foglalt szabályok szerint kell emelni.
(6) Az  árvák kiegészítő támogatásának jogalap nélküli felvétele esetén a  Tny. tv. visszafizetési és megtérítési 
kötelezettségre vonatkozó szabályai alapján kell eljárni. A  jogalap nélkül felvett árvák kiegészítő támogatásából 
eredő követelést a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a Tny. tv. szabályai alapján érvényesíti.”

56. §  A Haj.tv. a következő 10/A. alcímmel egészül ki:
„10/A. A honvédelmi alkalmazott fegyelmi felelőssége
82/C. § (1) Fegyelmi vétséget követ el a honvédelmi alkalmazott, ha a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyból eredő 
kötelezettségét vétkesen megszegi.
(2) Nem vonható fegyelmi felelősségre a honvédelmi alkalmazott
a) a  munkáltatói utasításra végrehajtott cselekményért, kivéve, ha tudta, hogy az  utasítás végrehajtásával 
fegyelemsértést követ el, és azt az utasítást adónak nem jelentette vagy
b) ha vele szemben a Btk. 15. § b)–g) pontja szerinti büntethetőséget kizáró ok áll fenn.
82/D. § (1) Nem indítható fegyelmi eljárás, ha
a) a honvédelmi alkalmazottal szemben fegyelmi felelősségre vonást kizáró ok áll fenn,
b) a honvédelmi alkalmazott honvédelmi alkalmazotti jogviszonya megszűnt,
c) a fegyelmi vétség elévült, vagy
d) a kötelezettségszegést már jogerősen elbírálták.
(2) Fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén a  munkáltatói jogkör gyakorlója az  eljárást határozattal 
köteles megindítani. Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha a  kötelezettségszegés felfedezése óta három hónap, 
vagy a kötelezettségszegés óta három év eltelt.
(3) Az elévülés kezdő napja
a) a kötelezettségszegő magatartás elkövetésének a napja,
b) a  kötelezettség elmulasztása, vagy nemteljesítése esetén az  a  nap, amikor a  kötelezettség teljesítésére 
rendelkezésre álló határidő eltelt, vagy
c) jogellenes állapot fenntartásában megvalósuló kötelezettségszegés esetén az a nap, amikor a jogellenes állapot 
megszűnt.
(4) A fegyelmi vétséget elkövető honvédelmi alkalmazottal szemben kiszabható fegyelmi büntetések:
a) megrovás,
b) illetménycsökkentés fizetési fokozaton belül,
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c) vezetői beosztásra történő megbízás visszavonása,
d) honvédelmi alkalmazotti jogviszony megszüntetése rendkívüli felmentéssel,
e) 21. § (2) bekezdés h) pontja szerinti hivatalvesztés.
(5) A  (4)  bekezdés b)  pontja szerinti illetménycsökkentés mértéke legfeljebb az  alapilletmény 20%-a, időtartama 
legfeljebb 1 év lehet.
(6) A  munkáltatói jogkör gyakorlója megrovás fegyelmi büntetést fegyelmi eljárás lefolytatása nélkül is kiszabhat, 
amennyiben a tényállás megítélése egyszerű és a kötelezettségszegést a honvédelmi alkalmazott elismeri.
(7) A honvédelmi alkalmazott a hatályos fegyelmi büntetéséről a honvédelmi alkalmazotti jogviszonya tartalma alatt 
köteles számot adni. Ha a  honvédelmi alkalmazotti jogviszony hivatalvesztés miatt szűnt meg, a  volt honvédelmi 
alkalmazott honvédelmi szervezetnél három évig nem alkalmazható.
82/E. § (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója a fegyelmi eljárást határozattal felfüggeszti, ha
a) a  honvédelmi alkalmazott tartós távolléte, vagy egészségi állapota miatt önhibáján kívüli okból az  eljárási 
cselekményben nem tud részt venni, illetve az eljárási jogait nem tudja gyakorolni,
b) a  kötelezettségszegés elbírálása olyan előzetes kérdéstől függ, amelynek eldöntése bíróság, más hatóság, 
honvédelmi szervezet vagy szakértő hatáskörébe tartozik.
(2) Az eljárás felfüggesztése
a) az (1) bekezdés a) pontja esetén legfeljebb az akadály megszűnéséig,
b) az  (1) bekezdés b) pontja esetén legfeljebb az eljárás jogerős vagy végleges befejezéséig vagy a szakvélemény 
elkészítéséig tart.
(3) A munkáltató (1) bekezdés szerinti intézkedésével szemben bírósági jogorvoslatnak helye nincs.
82/F.  § (1) A  munkáltatói jogkör gyakorlója a  honvédelmi alkalmazottat a  büntetőeljárás vagy fegyelmi eljárás 
idejére határozattal felfüggeszti állásából, ha a  fegyelemsértés súlya vagy jellege miatt a  munkavégzéstől való 
távoltartása indokolt. A  felfüggesztés idejére illetmény jár, a  felfüggesztés megszüntetéséig ennek legfeljebb 
50%-át vissza lehet tartani. A visszatartott összeget a büntetőeljárás vagy fegyelmi eljárás lezárását követő 30 napon 
belül ki kell fizetni, kivéve, ha az  eljárás eredményeképpen a  honvédelmi alkalmazott büntetőjogi vagy fegyelmi 
felelősségének megállapítására kerül sor.
(2) A munkáltatónak az (1) bekezdés szerinti intézkedésével szemben bírósági jogorvoslatnak helye nincs.
82/G. § (1) A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha
a) annak tartama alatt a honvédelmi alkalmazotti jogviszony megszűnik,
b) a kötelezettségszegés nem fegyelemsértés,
c) a kötelezettségszegést nem a honvédelmi alkalmazott követte el,
d) a  fegyelmi eljárás adatai alapján nem állapítható meg, hogy a  kötelezettségszegést a  honvédelmi alkalmazott 
követte el,
e) a 82/D. § (1) bekezdés a), c) vagy d) pontjában meghatározott ok áll fenn.
(2) A munkáltatói jogkört gyakorló a 82/D. § (4) bekezdése szerinti fegyelmi büntetést határozatban szabja ki.
(3) A fegyelmi büntetést úgy kell kiszabni, hogy az igazodjon a fegyelemsértés súlyához és jellegéhez, a honvédelmi 
szervezet fegyelmére gyakorolt hatásához, továbbá a  miniszteri rendeletben meghatározott egyéb súlyosító és 
enyhítő körülményekhez.
(4) Ugyanazon fegyelemsértés esetén egymás mellett több fegyelmi büntetés nem szabható ki.
(5) A honvédelmi alkalmazott a munkáltatói határozattal szemben 30 napos jogvesztő határidőn belül bírósághoz 
fordulhat.
82/H.  § (1) A  fegyelmi büntetés hatálya az  az időtartam, amely alatt a  honvédelmi alkalmazott a  jogszabályban 
meghatározott joghátrányokat viseli. A fegyelmi büntetésben részesített honvédelmi alkalmazott
a) magasabb beosztással nem bízható meg,
b) elismerésben, teljesítményjuttatásban nem részesíthető.
(2) A honvédelmi alkalmazott fegyelmi büntetés hatálya alatt áll a fegyelmi büntetés végrehajtásának befejezéséig, 
és azt követően
a) megrovás esetén 2 hónapig,
b) illetménycsökkentés esetén 1 évig.
82/I.  § Külföldön elkövetett kötelezettségszegés esetén a  határidőket a  belföldre történő visszaérkezéstől kell 
számítani.
82/J. § A fegyelmi eljárás részletes eljárási szabályait a miniszter rendeletben állapítja meg.”
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57. §  A Haj.tv. 93. §-a a következő 28. és 29. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)
„28. a  honvédelmi alkalmazottak kegyeleti gondoskodásának szabályait, a  kegyeleti gondoskodás keretében 
nyújtott költségtérítéseket, igénybevételük módját és feltételeit, valamint az  árvák kiegészítő támogatása 
megállapításának és folyósításának szabályait,
29. a fegyelmi eljárás részletes eljárási szabályait.”

58. §  A Haj.tv. 17. alcíme a következő 99/A–99/C. §-sal egészül ki:
„99/A.  § (1) E  törvénynek az  egyes jogállási tárgyú és egyéb honvédelmi kérdésekkel foglalkozó törvények 
módosításáról szóló 2020. évi XLVII. törvénnyel megállapított 1.  § (1)  bekezdése alapján az  e  törvény hatálya alá 
kerülő szakképző intézménynél foglalkoztatott közalkalmazottakra a 97. § (1), (3), (4) és (10) bekezdését, a 98. §-át, 
a 99. § (1) bekezdését kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a 2018. december 31-ei határidő helyett az e törvény 
hatálya alá kerülés előtti napot kell érteni.
(2) A  munkáltatói jogkört gyakorló az  (1)  bekezdésben érintettek részére az  átvételtől számított 15 napon belül 
kinevezést ad.
99/B.  § Ha egy szakképző intézmény a  honvédelemért felelős miniszter fenntartói irányítása alá kerül, az  átvétel 
időpontjában az ott foglalkoztatottak jogviszonya honvédelmi alkalmazotti jogviszonnyá alakul át, és a munkáltatói 
jogkört gyakorló az  átvétel időpontjától számított 15 napon belül kinevezést ad az  érintettek részére. Az  átvétel 
során a 97. § (1), (3), (4) és (10) bekezdését, valamint a 98. §-t, a 99. § (1) bekezdését megfelelően alkalmazni kell 
azzal, hogy a 2018. december 31-ei határidő helyett a jogviszony átalakulása előtti napot kell érteni.
99/C. § Az elhunyt honvédelmi alkalmazottnak árvaellátásban részesülő árvája vonatkozásában az árvák kiegészítő 
támogatásának megállapításáról szóló határozatokat a  kincstár adatszolgáltatását követő 30 napon belül kell 
meghozni.”

59. §  A Haj.tv.
 1. 14.  § (3)  bekezdésében az  „illetmény és a  havi rendszeres illetménypótlékok” szövegrész helyébe 

az „illetmény, a havi rendszeres illetménypótlékok és a honvédelmi illetménykiegészítés” szöveg,
 2. 16. § (2) bekezdésében a „pont 1. alpontja” helyébe a „pontja” szöveg,
 3. 20. § (2) bekezdésében a „45. § (5) bekezdése” szövegrész helyébe a „45. § (5) bekezdése, a 46. § (4) bekezdése” 

szöveg,
 4. 26.  § (4)  bekezdésében az „az honvédelmi alkalmazott” szövegrész helyébe az „a honvédelmi alkalmazott” 

szöveg,
 5. 31.  § (3)  bekezdésében a  „honvédelmi szervezet fenntartója” szövegrész helyébe a  „Magyar Honvédség 

központi személyügyi nyilvántartó szerve” szöveg,
 6. 34.  § (2)  bekezdésében a  „fenntartót” szövegrész helyébe a  „Magyar Honvédség központi személyügyi 

nyilvántartó szervet” szöveg,
 7. 42. § (3) bekezdésében a „31. §” szövegrész helyébe a „21. §” szöveg,
 8. 44. § (4) bekezdésében a „(2) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(3) bekezdésben” szöveg,
 9. 44. § (6) bekezdésében az „a (4) bekezdésben” szövegrész helyébe az „az (5) bekezdésben” szöveg,
10. 45. § (1) bekezdés b) pontjában a „62. §” szövegrész helyébe a „66. §” szöveg,
11. 45. § (1) bekezdés d) pontjában a „(9) bekezdés” szövegrész helyébe a „(8) és (9) bekezdés” szöveg,
12. 53.  §-ában a  „honvédelmi alkalmazottat” szövegrész helyébe a  „honvédelmi alkalmazottat a  besorolása 

alapján” szöveg,
13. 70. § (3) bekezdésében a „munkakörönkénti” szövegrész helyébe a „beosztás szerinti” szöveg,
14. 74. § (1) bekezdésében a „69–73. §” szövegrész helyébe a „70–73. §” szöveg,
15. 77. §-ában az „A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény” szövegrész helyébe az „A kormányzati igazgatásról 

szóló törvény vagy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény” szöveg,
16. 77.  §-ában az  „a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben” szövegrész helyébe az  „a kormányzati 

igazgatásról szóló törvényben vagy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben” szöveg,
17. 82.  § (2)  bekezdésében a „honvédelmi alkalmazott honvédelmi illetménykiegészítést” szövegrész helyébe 

a „75. § szerinti honvédelmi illetménykiegészítést” szöveg,
18. 82. § (2) és (3) bekezdésében a „69–74. §” szövegrész helyébe a „70–74. §” szöveg,
19. 83. § (1) bekezdés d) pontjában a „honvédek jogállásról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.)” 

szövegrész helyébe a „Hjt.” szöveg,
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20. 83. § (2) bekezdés d) pontjában a „g) pontja” szövegrész helyébe a „h) pontja szöveg,
21. 84.  § e)  pontjában, 85.  § b) és c)  pontjában a  „Magyar Honvédség” szövegrész helyébe a  „honvédelmi 

szervezet” szöveg,
22. 85. § a) pontjában a „Magyar Honvédségben” szövegrész helyébe a „honvédelmi szervezetben” szöveg,
23. 93.  § 4.  pontjában az „egyes pótlékok mértékét” szövegrész helyébe az „ágazati, szakmai sajátosságokra 

tekintettel fizetendő illetménypótlékokat és azok mértékét” szöveg,
24. 93. § 15. pontjában az „illetve jutalmazására” szövegrész helyébe az „illetve teljesítményjuttatásra” szöveg,
25. 93. § 25. pontjában a „70–75. § szerinti pótlékot” szövegrész helyébe a „70–74. § szerinti pótlékot és a 75. § 

szerinti honvédelmi illetménykiegészítést” szöveg
lép.

60. §  Hatályát veszti a Haj.tv.
a) 16. § (5) bekezdésében az „ , illetve az (1) bekezdésben meghatározott tudományos kutatói” szövegrész,
b) 16. § (5) bekezdés b) pontjában az „ , illetve a tudományos kutatói” szövegrész,
c) 19. § (9) bekezdése,
d) 30.  § (5)  bekezdésében az  „a kormányzati szolgálati jogviszonyban, a  közalkalmazotti jogviszonyban,” 

szövegrész,
e) 31. § (2) bekezdésében az „a fenntartóját, illetve” szövegrész,
f ) 39. §-ában az „egyenlő részletekben” szövegrész,
g) 44. § (2) bekezdése,
h) 51. § (2) bekezdésében az „ , az állami tisztviselőkről szóló törvény” szövegrész,
i) 62. § (5) bekezdésében az „és (3)” szövegrész,
j) 66. § (3) bekezdésében a „miniszteri vagy” szövegrész,
k) 76. § (3) bekezdése,
l) 81. § (4) bekezdése,
m) 82. § (4) bekezdése,
n) 83. § (2) bekezdés a) pontjában az „ , illetve közalkalmazotti jogviszonynak” szövegrész,
o) 18. alcím címe.

8. A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények 
módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény módosítása

61. §  A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról 
szóló 2019. évi CX. törvény 31. § (2) bekezdése nem lép hatályba.

9. Záró rendelkezések

62. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. §, a 43. §, a 48. §, az 55. §, az 58. §, valamint az 1. melléklet 2020. július 1-jén lép hatályba.
 (3) A 2. §, az 56. § és a 61. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

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

1. melléklet a 2020. évi XLVII. törvényhez

Az Szja. tv. 1. számú mellékletének 1. pont 11. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szociális és más ellátások közül adómentes:)
„1.11. a honvédek jogállásáról szóló törvényben meghatározott árvák kiegészítő támogatása, kiegészítő rokkantsági 
támogatás és kiegészítő hozzátartozói támogatás, valamint a  honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 
törvényben meghatározott árvák kiegészítő támogatása.” 
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2. melléklet a 2020. évi XLVII. törvényhez
„4. melléklet a 2012. évi CCV. törvényhez

 1. Általános előmeneteli rendbe tartozó beosztásoknál

A B

1. Kötelező

2. Őrmester 4 év

3. Törzsőrmester 4 év

4. Főtörzsőrmester 5 év

5. Zászlós 5 év

6. Törzszászlós 5 év

7. Főtörzszászlós –

8. Hadnagy 4 év

9. Főhadnagy 4 év

10. Százados 5 év

11. Őrnagy 5 év

12. Alezredes 5 év

13. Ezredes 3 év

14. Dandártábornok –

15. Vezérőrnagy –

16. Altábornagy –

17. Vezérezredes –

 2. Speciális előmeneteli rendbe tartozó beosztásoknál

A B

1. Kötelező

2. Őrmester 4 év

3. Törzsőrmester 4 év

4. Főtörzsőrmester 5 év

5. Zászlós 5 év

6. Törzszászlós –

7. Hadnagy 4 év

8. Főhadnagy 4 év

9. Százados 5 év

10. Őrnagy 5 év

11. Alezredes 5 év

12. Ezredes –

 3. Legénységi beosztásoknál

A B

1. Kötelező

2. Őrvezető 3 év

3. Tizedes 3 év

4. Szakaszvezető –
 ”
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2020. évi XLVIII. törvény
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló  
2011. évi CLXXV. törvény módosításáról*

1. §  Az egyesülési jogról, a  közhasznú jogállásról, valamint a  civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló  
2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 53. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A  Nemzeti Együttműködési Alap terhére nyújtott 56.  § (1)  bekezdése szerinti, és a  Magyar Falu Program 
jogcímcsoport terhére nyújtott támogatások kedvezményezettje lehet az  5000 fő és az  az alatti lakosságszámú 
településen székhellyel rendelkező azon civil szervezet is, amelynek vezető tisztségviselője a polgármester.”

2. §  A Civil tv. 65. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Tanács és a  kollégiumok tagjainak költségátalányát a  miniszter az  államháztartásért felelős miniszterrel 
egyetértésben, rendeletben határozza meg. A  költségátalány egy hónapra járó összege a  mindenkori kötelező 
legkisebb munkabér havi összegét nem haladhatja meg.”

3. §  A Civil tv.
a) 14. § (5) bekezdésében az „a kiutalt összeg felhasználására vonatkozó adat és a (3) bekezdés e) pontja szerinti 

adat.” szövegrész helyébe az „a kiutalt összeg felhasználására vonatkozó adat.” szöveg,
b) VIII. fejezet címében, 51.  § (2)  bekezdésében, 52.  § (1)  bekezdésében és 56.  § (1)  bekezdés l)  pontjában 

az „információs centrumok” szövegrész helyébe a „közösségi szolgáltató központok” szöveg,
c) 51.  § (1)  bekezdésében az  „információs centrumokat” szövegrész helyébe a  „közösségi szolgáltató 

központokat” szöveg,
d) 52/A.  § (1)–(3) és (5)  bekezdésében az „információs centrum” szövegrész helyébe a „közösségi szolgáltató 

központ” szöveg,
e) 52/A. § (2) bekezdésében az „információs centrumot” szövegrész helyébe a „közösségi szolgáltató központot” 

szöveg,
f ) 54.  § b)  pontjában, 58.  § (1)  bekezdés d)  pontjában a  „költségvetési” szövegrész helyébe a  „központi 

költségvetésről szóló” szöveg,
g) 60.  § (6)  bekezdésében, 61.  § (4)  bekezdésében a  „döntésképes” szövegrész helyébe a  „határozatképes” 

szöveg,
h) 67. § (1) bekezdés a) pontjában az „a civil szervezet döntéshozó vagy ügyvezető szervének tagja” szövegrész 

helyébe az „a civil szervezet vezető tisztségviselője” szöveg,
i) 68. § (10) bekezdésében a „döntésképesség” szövegrész helyébe a „határozatképesség” szöveg,
j) 69. § (4) bekezdésében az „alapkezelő” szövegrész helyébe az „Alapkezelő” szöveg,
k) 73.  § (2)  bekezdés b)  pontjában az „Információs Centrumok” szövegrész helyébe a „közösségi szolgáltató 

központok” szöveg
lép.

4. §  Hatályát veszti a Civil tv.
a) 2. § 15. pontja,
b) 14. § (3) bekezdés e) pontja,
c) 52/A. § (7) bekezdése,
d) 53/A.–53/E. §-a,
e) 57. § (2) és (3) bekezdése,
f ) 69. § (3) bekezdése.

5. §  Ez a törvény 2020. július 1-jén lép hatályba.

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

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. június 3-i ülésnapján fogadta el.
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2020. évi XLIX. törvény
egyes törvényeknek a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzésére vonatkozó európai uniós jogi 
szabályozás módosításával összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról*

1. A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény módosítása

1. § (1) A  lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény (a  továbbiakban: Ftv.) 2.  § 11.  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(E törvény, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályok alkalmazásában:)
„11. hatástalanított lőfegyver: a  lőszer, illetve lövedék kilövésére a  jogszabályban meghatározott vagy az  azzal 
egyenértékű biztonsági szintet garantáló módon a  hatástalanított tűzfegyverek végleges működésképtelenségét 
biztosító hatástalanítási előírásokra és technikákra vonatkozó közös iránymutatások meghatározásáról szóló, 
2015. december 15-i (EU) 2015/2403 bizottsági rendelet (a továbbiakban: Bizottsági Rendelet) kötelező alkalmazását 
megelőzően véglegesen alkalmatlanná tett tűzfegyver;”

 (2) Az Ftv. 2. § 29. és 30. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályok alkalmazásában:)
„29. tűzfegyver: az 1. mellékletben meghatározott
a) „A” vagy „B” kategóriába tartozó olyan – vagy olyanná átalakítható – kézifegyver, amelynek csövéből gyúlékony 
hajtóanyag segítségével szilárd anyagú lövedék lőhető ki, ideértve a szilárd anyagú lövedék gyúlékony hajtóanyag 
segítségével történő kilövésére átalakítható fegyvert is, kivéve, ha
aa) riasztásra, jelzésre, életmentésre, állatok leölésére vagy szigonnyal történő halászatra, illetve ipari vagy műszaki 
célokra tervezték, feltéve, hogy rendeltetésszerűen csak e célokra használható, vagy
ab) e törvény alapján hatástalanított lőfegyvernek vagy muzeális fegyvernek minősül,
b) „A” vagy „B” kategóriába tartozó színházi tűzfegyver,
c) „A”, „B” vagy „C” kategóriába tartozó olyan eszköz, amely rendeltetésszerűen csak gáztöltény vagy riasztótöltény 
működtetésére alkalmas, feltéve, hogy e törvény alapján nem minősül gáz- és riasztófegyvernek, valamint
d) „C” kategóriába tartozó, a lőszer, illetve lövedék kilövésére a Bizottsági Rendelet I. MELLÉKLETÉBEN meghatározott 
követelményeknek megfelelő módon véglegesen alkalmatlanná tett tűzfegyver;
30. tűzfegyver fődarab (lőfegyverdarab): a  fegyvercső, a  váltócső, a  betétcső, a  forgódob, az  ezeket egybefoglaló 
tokszerkezet, a zár vagy zárszerkezet, valamint a szán; a tűzfegyver fődarab abba a tűzfegyver-kategóriába tartozik, 
amelyre felszerelték vagy amelyhez gyártották;”

 (3) Az Ftv. 2. § 32. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályok alkalmazásában:)
„32. gáz- és riasztófegyver: olyan eszköz, amely rendeltetésszerűen csak gáztöltény vagy riasztótöltény 
működtetésére alkalmas, feltéve, hogy
a) e törvény alapján nem minősül színházi tűzfegyvernek,
b) nem rendelkezik saját töltényűrrel, vagy
c) – a saját töltényűrrel rendelkező darabok esetében –
ca) viselését a 3. § (1) bekezdés d) pontja szerint engedélyezték,
cb) 2023. január 1. napját megelőzően gáz- és riasztófegyverként jogszerűen forgalomba hozták, vagy
cc) megfelel a 2. mellékletben meghatározott követelményeknek;”

 (4) Az Ftv. 2. § 35. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályok alkalmazásában:)
„35. színházi tűzfegyver: a  kifejezetten vaktöltény működtetésére készült, az  1.  mellékletben meghatározott 
„A” vagy „B” kategóriába tartozó tűzfegyver, amelynek csövét (forgódobját) úgy alakították át, hogy az a fegyverhez 
eredetileg használható lőszer befogadására nem alkalmas, illetve a csőben elhelyezett szűkítések megakadályozzák 
űrméretes lövedékek kilövését, továbbá a  rendeltetésszerűen csak gáztöltény vagy riasztótöltény működtetésére 
alkalmas, szilárd anyagú lövedék kilövésére alkalmatlan olyan eszköz, amelynek a  színházi fegyverként történő 
tartását engedélyezték vagy amelyet színházi és hagyományőrző használati célra kívánnak használni;”

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. június 3-i ülésnapján fogadta el.
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 (5) Az Ftv. 2. § 43. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályok alkalmazásában:)
„43. lőfegyvertartási cél: az  önvédelem, a  munkavégzés, a  filmgyártás, a  színházi és hagyományőrző használat, 
a céllövészet, az oktatás, a sportlövészet, a személy- és vagyonvédelem, valamint a vadászat;”

 (6) Az Ftv. 2. §-a a következő 48–51. ponttal egészül ki:
(E törvény, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályok alkalmazásában:)
„48. alkategória: a  tűzfegyvereknek és a  lőszereknek az  e  törvény szerinti „A”, „B” vagy „C” kategórián belüli 
– az 1. mellékletben foglalt számozás, illetve egyéb jelölés segítségével meghatározott – besorolása;
49. a tűzfegyver kategóriájának, illetve alkategóriájának a megváltozását eredményező átalakítás: olyan tevékenység, 
amelynek az  eredményeként a  tűzfegyvernek a  kizárólag az  1.  melléklet szerinti valamely kategóriára, illetve 
alkategóriára jellemző tulajdonsága a  kizárólag az  1.  melléklet szerinti valamely másik kategóriára, illetve 
alkategóriára jellemző tulajdonságra változik;
50. egyedi jóváhagyást igénylő lőfegyver: az  a  lőfegyver, amelynek az  engedély nélküli megszerzését és tartását, 
illetve amelyre nézve az adott tevékenység engedély nélküli végzését e törvény kizárja;
51. működőképes lőfegyver: a  16.  pontban meghatározott légfegyver, valamint a  29.  pont b)–d)  alpontjában 
meghatározott tűzfegyver kivételével a tűzfegyver.”

2. § (1) Az Ftv. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott eszköz – a (2a) bekezdésben meghatározott kivétellel – a tartására 
jogosító engedély birtokában szerezhető meg. A  rendőrség az  engedélyt visszavonja, ha a  jogosult az  abban 
meghatározott eszközt az engedély kiállításától számított 90 napon belül nem szerzi meg.”

 (2) Az Ftv. 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A 3/A. § (6) bekezdése alapján kiadott engedély az abban meghatározott tűzfegyver adásvétel útján történő 
megszerzésére nem jogosít.”

 (3) Az Ftv. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  (1)  bekezdés c)  pont ca)  alpontjában meghatározott engedéllyel rendelkező személy vagy szervezet 
az  engedélyben nem szereplő – az  engedélyben meghatározott célra rendelt és az  adott célra jogszerűen 
tartható – tűzfegyvert, lőfegyverdarabot, az  e  törvény alapján lőfegyvernek minősülő légfegyvert, lőszerelemet 
és hangtompítót, valamint a  jogszerűen tartott működőképes lőfegyverhez használható lőszert az  engedély 
birtokában szerezheti meg. A  jogszerűen tartott működőképes lőfegyverhez használható lőszer megszerzéséhez 
a lőfegyvernek a tartására jogosító engedély meglétét igazoló hatósági igazolványba történő bejegyzése szükséges. 
Filmgyártási célra tartott lőfegyverhez, valamint a  2.  § 29.  pont b)–d)  alpontjában meghatározott tűzfegyverhez 
lőszer nem szerezhető meg. A  központi gyújtású félautomata tűzfegyverhez való, 20 lőszert meghaladó 
befogadóképességű töltőszerkezet, illetve a hosszú tűzfegyverhez való, 10 lőszert meghaladó befogadóképességű 
töltőszerkezet kizárólag az ilyen tűzfegyver tartására jogosító engedély birtokában szerezhető meg.”

3. §  Az Ftv. 3/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  22 Short, 22 Long Rifle kaliberjelű sportlőfegyver tartását a  rendőrség a  tizenhatodik életévét betöltött 
sportlövő (a továbbiakban: sportlövő) részére – a törvényes képviselő hozzájárulásával – engedélyezi, ha a lőfegyver, 
lőszer tárolásának a jogszabályban meghatározott feltételei biztosítottak
a) a  sportlövővel egy háztartásban élő, az  általa tartott sportlőfegyverrel azonos kategóriájú lőfegyver tartására 
jogosult nagykorú személynél, vagy
b) a 3/B. § (2) bekezdés a) pontja szerinti azon sportegyesületnél, amelynek a sportlövő tagja.”

4. §  Az Ftv. az „A HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉS SZABÁLYAI” című fejezetét követően a következő fejezetekkel egészül ki:
„A BEJELENTÉS SZABÁLYAI
4/F.  § Az 1.  melléklet szerinti „C” kategóriába tartozó tűzfegyvert tartó személy vagy szervezet, illetve az  ezek 
képviseletére jogosult köteles bejelenteni a rendőrség számára a tűzfegyverrel összefüggésben az e törvény alapján 
a  lőfegyverek központi nyilvántartásában nyilvántartandó – általa a  bejelentés megtételének az  időpontjában 
ismert – adatokat.
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A TŰZFEGYVER KATEGÓRIÁJÁNAK, ILLETVE ALKATEGÓRIÁJÁNAK A MEGVÁLTOZÁSÁT EREDMÉNYEZŐ 
ÁTALAKÍTÁS SZABÁLYAI
4/G. § (1) A tűzfegyver kategóriájának, illetve alkategóriájának a megváltozását eredményező átalakítást a lőfegyver 
gyártására, illetve javítására jogosult végezhet.
(2) Jogszabály az (1) bekezdésben meghatározott körbe tartozó adatoknak a lőfegyverek központi nyilvántartásába 
elektronikus úton történő továbbítását kötelezővé teheti, illetve előírhatja, hogy az  átalakítást kizárólag 
az elektronikus úton történő adattovábbításhoz meghatározott technikai feltételekkel rendelkező végezheti.

A LŐFEGYVER, ILLETVE A LŐSZER MEGSEMMISÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI
4/H.  § (1) A  lőfegyver, illetve a  lőszer – miniszteri rendeletben meghatározottak szerint – a  rendőrség erről szóló 
döntése alapján semmisíthető meg, kizárólag abban az esetben, ha
a) a megsemmisítéshez a tulajdonos hozzájárult,
b) a tulajdonos ismeretlen, és kilétének a megállapítására a továbbiakban sincs kilátás, vagy
c) a megsemmisítést jogszabály kötelezővé, illetve lehetővé teszi.
(2) Jogszabály az (1) bekezdésben meghatározott körbe tartozó adatoknak a lőfegyverek központi nyilvántartásába 
elektronikus úton történő továbbítását kötelezővé teheti, illetve előírhatja, hogy a  megsemmisítést kizárólag 
az elektronikus úton történő adattovábbításhoz meghatározott technikai feltételekkel rendelkező végezheti.”

5. §  Az Ftv. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az erre a feladatra kormányrendeletben kijelölt rendőrségi szerv központi nyilvántartást vezet
a) a  rendőrség által kiadott engedélyekről és az  engedéllyel rendelkezőkről – az  engedély érvényességi idejének 
a  lejártától számított húsz évig, tűzfegyver, illetve tűzfegyver fődarab tartására jogosító engedély esetében 
az  engedélyben megjelölt eszköz megsemmisítésének az  időpontjától számított harminc évig – a  következő 
adattartalommal:
aa) az engedély érvényességi ideje és száma,
ab) a  lőfegyver, lőszer tartására jogosító engedélybe bejegyzett jogosult, a  lőfegyver, lőszer forgalmazásakor 
a  forgalmazás időpontja, valamint a  vevő, az  eladó (szállító), illetve a  megrendelő, az  engedéllyel rendelkező jogi 
személy vezető tisztségviselői, egyéb szervezet esetén a  tevékenységért felelős vezető és a  szervezet lőfegyverét, 
lőszerét ténylegesen birtokló személy
1. természetes személyazonosító adatai,
2. állampolgársága,
3. lakóhelye,
4. személyazonosságának az igazolására alkalmas igazolvány száma, továbbá
5. szervezet esetében a cégszerű megnevezésben szereplő – annak hiányában az azonosításhoz szükséges – adatok,
ac) az engedéllyel rendelkező személy egészségi alkalmasságának időtartama,
ad) a nyilvántartásba vett
1. lőfegyver fajtája (tűzfegyver vagy légfegyver),
2. lőfegyver típusa,
3. lőfegyver gyártója,
4. lőfegyver gyártási száma,
5. lőfegyver kaliberjele,
6. tűzfegyver eredeti és – ennek változása esetén – megváltozott kategóriájának és alkategóriájának betűjele, 
valamint száma (az 1–6. pontban foglaltak a továbbiakban együtt: a lőfegyver azonosító adatai),
7. tűzfegyver vonatkozásában a  tűzfegyver kategóriájának, illetve alkategóriájának a  megváltozását eredményező 
átalakítás időpontja, továbbá
8. lőfegyver műszaki érvényességének időtartama,
ae) a  tűzfegyver fődarab e  törvény szerinti megnevezése, gyártási száma, valamint – ha a  tűzfegyver fődarab 
tűzfegyverbe került beépítésre, – a tűzfegyver ad) alpontban meghatározott adatai,
af ) a lőszer azonosítását lehetővé tevő adatok,
b) a gyártó által gyártott és raktározott
ba) a  bb)  alpont hatálya alá nem tartozó lőfegyverről – a  gyártásra jogosító engedély érvényességi idejének 
lejártától számított húsz évig – az  a)  pont ad)  alpontjában meghatározott adattartalommal, a  lőfegyver műszaki 
érvényességének kivételével,
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bb) tűzfegyverről és tűzfegyver fődarabról – a  megsemmisítésének az  időpontjától számított harminc évig  – 
az  a)  pont ad) és ae)  alpontjában meghatározott adattartalommal, a  tűzfegyver műszaki érvényességének 
a kivételével, továbbá
bc) lőszerről – a  gyártásra jogosító engedély érvényességi idejének a  lejártától számított húsz évig – az  a)  pont 
af ) alpontjában meghatározott adattartalommal,
c) a  „C” kategóriába tartozó tűzfegyverről – a  megsemmisítésének az  időpontjától számított harminc évig – 
a következő adattartalommal:
ca) a  tűzfegyvert tartó természetes személy természetes személyazonosító adatai, állampolgársága, lakóhelye és 
a személyazonosságának igazolására alkalmas igazolvány száma,
cb) a  tűzfegyvert tartó szervezet cégszerű megnevezése, kereskedelmi meghatalmazottjának természetes 
személyazonosító adatai, állampolgársága, lakóhelye és a  személyazonosságának igazolására alkalmas igazolvány 
száma,
cc) – a műszaki érvényesség időtartamának kivételével – a tűzfegyvernek az a) pont ad) alpontjában meghatározott 
adatai vagy az ezen adatok bármelyikének a hiányára vonatkozó bejegyzés, továbbá
cd) a  2.  § 29.  pont d)  alpontja szerinti tűzfegyver hatástalanításának az  időpontja és a  hatástalanítást igazoló 
tanúsítvány száma,
d) a  hatástalanított lőfegyverről – a  hatástalanításának az  időpontjától számított húsz évig – a  következő 
adattartalommal:
da) – a műszaki érvényesség időtartamának a kivételével – a hatástalanított lőfegyvernek az a) pont ad) alpontban 
meghatározott adatai,
db) a hatástalanítás időpontja, továbbá
dc) a hatástalanítást igazoló tanúsítvány száma, valamint
e) a  megsemmisített tűzfegyverről – a  megsemmisítésének az  időpontjától számított harminc évig – a  következő 
adattartalommal:
ea) a tűzfegyvernek az e törvény alapján a lőfegyverek központi nyilvántartásában nyilvántartott adatai,
eb) a  tűzfegyverrel együtt megsemmisített tűzfegyver fődarab e  törvény szerinti megnevezése, gyártási száma, 
továbbá
ec) a megsemmisítés időpontja.”

6. § (1) Az Ftv. 6. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[Az 5. § (2) bekezdésében meghatározott adatok az alábbi szervezeteknek továbbíthatók:]
„e) a  lőfegyverek, lőszerek és a  hatástalanított lőfegyverek vizsgálatára jogosult szervezet, a  jogszabályban 
meghatározott feladatainak az ellátása céljából.”

 (2) Az Ftv. 6. § (4) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[A lőfegyvereknek, illetve a  lőszereknek más tagállam területére történő átvitele esetén a  rendeltetési hely, illetve 
a tranzitország között történő – a kérelmező által az 5. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjára, a szállítandó lőfegyverekre, 
lőszerekre, a  lőfegyver-kereskedők közötti szállítás kivételével a  szállítóeszközre, valamint az  indulás és érkezés várható 
időpontjára vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítésén alapuló – adatszolgáltatást és adatfogadást a  rendőrség 
központi szerve végzi, valamint – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – ellátja]
„c) a  fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló, 1991. június 18-i 91/477/EGK tanácsi irányelv 
13. cikk (4) bekezdésében”
[meghatározott hatósági feladatokat.]

7. §  Az Ftv. „A hatástalanított lőfegyver hatástalanítását tanúsító szervezetre vonatkozó adatkezelési szabályok” című 
alcíme helyébe a következő alcím lép:
„A lőfegyverek, lőszerek és a hatástalanított lőfegyverek vizsgálatára jogosult szervezetre vonatkozó 
adatkezelési szabályok
11/A. § (1) A lőfegyverek, lőszerek és a hatástalanított lőfegyverek vizsgálatára jogosult szervezet
a) az 5. § (2) bekezdés c) pont cd) alpontjában, valamint
b) az  5.  § (2)  bekezdés d)  pont da)–dc)  alpontjában meghatározott adatokat elektronikus úton továbbítja 
a lőfegyverek központi nyilvántartását vezető szervnek.
(2) Az (1) bekezdés szerint a lőfegyverek központi nyilvántartásába továbbított adatokat a lőfegyverek, lőszerek és 
a hatástalanított lőfegyverek vizsgálatára jogosult szervezet
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a) az 5. § (2) bekezdés c) pont cd) alpontjában meghatározott adatok esetében a  tűzfegyver megsemmisítésének 
az időpontjától számított harminc évig, valamint
b) az  5.  § (2)  bekezdés d)  pont da)–dc)  alpontjában meghatározott adatok esetében a  hatástalanított lőfegyver 
hatástalanításának az időpontjától számított húsz évig
megőrzi.”

8. §  Az Ftv. a következő 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A.  § (1) A  lőfegyver-kereskedő – a  vevő, illetve a  megrendelő (e § alkalmazásában a  továbbiakban együtt: 
vevő) adatainak a 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartásba vételét követően – megtagadhatja a  lőszer, 
a  lőszerelem eladását, cseréjét, illetve bérbeadását, ha különösen az  ügylet célja, a  beszerezni kívánt mennyiség, 
a teljesítés, illetve a fizetés módja vagy a vevőnek a fizetés feltételeire vonatkozó nyilatkozata az eszköz jogellenes 
felhasználásának a szándékára utal.
(2) A  szerződéskötés (1)  bekezdés szerinti megtagadásának kizárólagos alapjául nem szolgálhat olyan tény, 
esemény, cselekmény vagy körülmény, amelyre a 3. § (1) bekezdésében meghatározott engedély kiterjed.
(3) A  szerződéskötés (1)  bekezdés szerinti megtagadásáról – a  12.  § (1)  bekezdés a)  pontjának megfelelően 
nyilvántartásba vett adatok, valamint az esettel összefüggésben rendelkezésre álló valamennyi lényeges információ 
egyidejű átadása mellett – a  lőfegyver-kereskedő haladéktalanul tájékoztatni köteles a  lőfegyverek központi 
nyilvántartását vezető hatóságot.”

9. §  Az Ftv. 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  (2)  bekezdés alapján visszavont engedély adatai a  lőfegyverek központi nyilvántartásából a  visszavonástól 
számított húsz évig – a tűzfegyver, illetve a tűzfegyver fődarab tartására jogosító, visszavont engedélyben rögzített 
adatok a tűzfegyver, illetve a tűzfegyver fődarab megsemmisítésének az időpontjától számított harminc évig – nem 
törölhetők.”

10. §  Az Ftv. „Átmeneti rendelkezések” című alcíme a következő 21/A–21/E. §-sal egészül ki:
„21/A.  § E törvénynek az  egyes törvényeknek a  fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzésére 
vonatkozó európai uniós jogi szabályozás módosításával összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról 
szóló 2020.  évi XLIX. törvénnyel (a  továbbiakban: 2. Módtv.) megállapított rendelkezései nem alkalmazhatóak 
a 2. Módtv. hatálybalépésének az időpontjában folyamatban lévő közigazgatási hatósági eljárások során.
21/B. § (1) E törvénynek a 2. Módtv.-vel megállapított rendelkezései – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 
nem érintik a  2. Módtv. hatálybalépésének az  időpontjában jogszerűen tartott tűzfegyvereknek és lőszereknek 
az e törvény 2. Módtv. hatálybalépését megelőzően hatályban volt Melléklete alapján fennállott besorolását.
(2) A  3.  § (1)  bekezdés c)  pont cb)  alpontja szerinti engedélyt a  rendőrség az  (1)  bekezdésben meghatározott 
tűzfegyverre és lőszerre az 1. mellékletben foglalt besorolásnak megfelelően adja ki. Nincs helye a 3. § (1) bekezdés 
c)  pont cb)  alpontja szerinti engedély kiadásának abban az  esetben, ha az  engedély kiadását e  törvénynek 
a 2. Módtv.-vel megállapított rendelkezései kizárják.
21/C. § (1) E törvénynek a 2. Módtv.-vel megállapított rendelkezései – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 
nem érintik a  2. Módtv. hatálybalépését megelőzően kiadott engedélyek, valamint európai lőfegyvertartási 
engedélyek érvényességét.
(2) A  2. Módtv. hatálybalépésének az  időpontjában a  hatóság engedélye alapján jogszerűen végzett azon 
tevékenység, amelynek a  végzését jogszabályban foglalt előírás a  továbbiakban az  eredetitől különböző hatósági 
engedélyhez köti, ennek hiányában 2023. január 1. napjáig végezhető jogszerűen.
21/D. § (1) Az 1. melléklet szerinti „C” kategóriába tartozó tűzfegyver a 4/F. § szerinti bejelentés hiányában legkésőbb 
2023. január 1. napjáig tartható jogszerűen.
(2) A  4/F.  § szerinti bejelentési kötelezettség alá eső eszközt tartó személy vagy szervezet, illetve a  képviseletére 
jogosult kérésére a  lőfegyverek központi nyilvántartását kezelő szerv – legkésőbb 2023. január 1. napjáig – 
személyes adatot nem tartalmazó írásbeli tájékoztatást ad az adott eszköz lőfegyverek központi nyilvántartásában 
való rögzítésének megtörténtéről vagy ennek hiányáról.
21/E. § A lőfegyverek központi nyilvántartásában tulajdonosként megjelölt, ennek hiányában az érintett eszközön 
fennálló tulajdonjogát valószínűsítő személy vagy szervezet, illetve törvényes képviselőjének a kérésére a rendőrség 
ellenérték nélkül átveszi a  jogszerűen birtokolt azt az egyedi jóváhagyást igénylő tűzfegyvert és az ahhoz tartozó 
lőszert, amelynek a kezelésére nézve jogszabályban foglalt előírás eltérő követelményt nem állapít meg.”
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11. § (1) Az Ftv. 22. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy rendeletben jelölje ki a  fegyverek megszerzésének és tartásának 
ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv szerinti riasztó- és jelzőfegyverekre vonatkozó műszaki előírások 
meghatározásáról szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/69 bizottsági végrehajtási irányelv 3.  cikke szerinti nemzeti 
kapcsolattartó pont feladatait ellátó szervezetet.”

 (2) Az Ftv. 22. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a rendészetért felelős miniszter, hogy rendeletben meghatározza:)
„a) a  lőfegyver, lőszer hatósági tárolásának, leadásának, értékesítésének, valamint megsemmisítésének a  részletes 
szabályait, továbbá a  lőfegyverek központi nyilvántartásába történő elektronikus adattovábbítás technikai 
feltételeit,”

12. §  Az Ftv. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ez a törvény
a) a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló, 1991. június 18-i, 91/477/EGK tanácsi irányelvnek,
b) a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 
2008. május 21-i 2008/51/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
c) a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 
2017. május 17-i (EU) 2017/853 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
d) a  fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv szerinti riasztó- és 
jelzőfegyverekre vonatkozó műszaki előírások meghatározásáról szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/69 bizottsági 
végrehajtási irányelvnek,
e) a  polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazására és ellenőrzésére vonatkozó tagállami jogszabályok 
harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/28/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 12.  cikkének és 
14. cikk (1) bekezdésének,
f ) a  pirotechnikai termékek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 
2013. június 12-i 2013/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint
g) a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”

13. §  Az Ftv.
a) Melléklete helyébe az 1. melléklet lép, valamint
b) a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

14. § (1) Az Ftv.
a) 2. § 38. pontjában a „színházi fegyver” szövegrész helyébe a „színházi lőfegyver” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdés c) pontjában az „a tűzfegyver” szövegrész helyébe az „az „A”, illetve a „B” kategóriába tartozó 

tűzfegyver” szöveg,
c) 3/C.  § (1)  bekezdésében a „színházi fegyver tartására vonatkozó” szövegrész helyébe a „lőfegyver színházi 

és hagyományőrző használati célú tartására jogosító” szöveg, továbbá a  „fegyverek” szövegrész helyébe 
a „lőfegyverek” szöveg,

d) 3/C. § (2) bekezdésében a „fegyverek” szövegrész helyébe a „lőfegyverek” szöveg,
e) 3/C. § (3) bekezdésében a „fegyverek” szövegrészek helyébe a „lőfegyverek” szöveg,
f ) 3/C. § (5) bekezdésében a „fegyverek” szövegrész helyébe a „lőfegyverek” szöveg,
g) 3/C. § (7) bekezdésében a „fegyverek” szövegrészek helyébe „lőfegyverek” szöveg, továbbá a „színházi fegyver 

tartására” szövegrész helyébe a  „lőfegyver színházi és hagyományőrző használati célú tartására jogosító” 
szöveg,

h) 3/C.  § (8)  bekezdésében a  „színházi fegyver tartására” szövegrész helyébe a  „lőfegyver színházi és 
hagyományőrző használati célú tartására jogosító” szöveg,

i) 4/A. § (2) bekezdésében az „az „A”, „B”, „C” vagy „D” kategóriába tartozó tűzfegyvernek, a  lőfegyverdarabnak” 
szövegrész helyébe az „a lőfegyvernek” szöveg,

j) 6.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „adatok az” szövegrész helyébe az  „adatok – a  21/C.  § 
(2) bekezdésében foglalt kivétellel – az” szöveg,

k) 6. § (1) bekezdés b) pontjában a „szolgálatok a” szövegrész helyébe a „szolgálatok, valamint a vámhatóság a” 
szöveg,
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l) 12. § (1) bekezdés d) pontjában az „adatokat a” szövegrész helyébe az „adatokat haladéktalanul a” szöveg,
m) 22. § (1) bekezdés a) pontjában a „javítását, szállítását” szövegrész helyébe a „javítását, átalakítását, szállítását” 

szöveg, továbbá az  „engedélyek tartalmi” szövegrész helyébe az  „engedélyek és a  bejelentések tartalmi” 
szöveg, valamint

n) 22.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a „bekezdése szerinti” szövegrész helyébe a „bekezdése, valamint a  4/F.  § 
szerinti” szöveg

lép.
 (2) Hatályát veszti az Ftv.

a) 3. § (1) bekezdés b) és c) pontjában az „ , a színházi fegyver” szövegrész,
b) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „valamint” szövegrész,
c) 4/A. § (1) bekezdésében az „ , a színházi fegyvernek” szövegrész,
d) 6. § (4) bekezdés a) pontjában a „valamint” szövegrész, továbbá
e) 12. §-át megelőző alcím címében az „adatkezelési” szövegrész.

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

15. § (1) A  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi 
II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 183. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Aki
a) a  tűzfegyver kategóriájának, illetve alkategóriájának a  megváltozását eredményező átalakításra, a  lőfegyver 
bejelentésére, a  lőfegyver vagy a  lőszer gyártására, tartására, kereskedelmére, javítására, használatára vagy 
szállítására, illetve a lőfegyver, lőfegyverdarab megsemmisítésére vonatkozó szabályokat megszegi,
b) lőfegyverdarabot vagy lőszerelemet engedély nélkül készít, megszerez, tart vagy forgalomba hoz, illetve központi 
gyújtású félautomata tűzfegyverhez való, 20 lőszert meghaladó befogadóképességű töltőszerkezetet vagy hosszú 
tűzfegyverhez való, 10 lőszert meghaladó befogadóképességű töltőszerkezetet engedély nélkül megszerez,
szabálysértést követ el.”

 (2) A Szabs. tv. 183. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Aki)
„a) a  légfegyver, a  gáz- és riasztófegyver, a  muzeális fegyver, a  festéklövő fegyver, a  hatástalanított lőfegyver, 
a  flóberttöltény, a  gáztöltény, a  riasztótöltény, illetve a  vaktöltény gyártására, forgalmazására, javítására, 
megszerzésére, birtoklására, viselésére, tartására vagy használatára, illetve a hatástalanított tűzfegyver behozatalára 
vagy kivitelére vonatkozó szabályokat megszegi,”
(szabálysértést követ el.)

16. §  A Szabs. tv. 169. § (2) bekezdés a) pontjában a „lőfegyvert” szövegrész helyébe a „működőképes lőfegyvert” szöveg lép.

3. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

17. §  A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 325. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Aki)
„d) a  lőfegyver készítésére, kereskedelmére, illetve a  működőképes lőfegyver megszerzésére, tartására vonatkozó 
engedély kereteit túllépi,”
(bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.)

18. §  A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
a) 165. § (4) bekezdésében az „a lőfegyver” szövegrész helyébe az „a működőképes lőfegyver” szöveg, továbbá
b) 325.  § (1)  bekezdés a) és c)  pontjában, valamint 459.  § (1)  bekezdés 5.  pont a)  alpontjában a „lőfegyvert” 

szövegrész helyébe a „működőképes lőfegyvert” szöveg
lép.
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4. Záró rendelkezések

19. §  Ez a törvény 2021. január 1-jén lép hatályba.

20. §  Ez a törvény
a) a  fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv módosításáról 

szóló, 2017. május 17-i (EU) 2017/853 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint
b) a  fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv szerinti riasztó- 

és jelzőfegyverekre vonatkozó műszaki előírások meghatározásáról szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/69 
bizottsági végrehajtási irányelvnek

való megfelelést szolgálja. 

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

1. melléklet a 2020. évi XLIX. törvényhez
„1. melléklet a 2004. évi XXIV. törvényhez

Tűzfegyverek és lőszerek

 1. „A” kategória („Tiltott”)
1.1. 1. alkategória: automata tűzfegyver.
1.2. 2. alkategória: más tárgynak álcázott tűzfegyver.
1.3. 3. alkategória: páncéltörő (áthatoló), robbanó, fényjelző vagy gyújtólövedékeket tartalmazó lőszer, valamint 

az ilyen lőszerhez való lövedék.
1.4. 4. alkategória: expanzív (kiterjedő) lövedéket tartalmazó pisztoly- és revolverlőszer, valamint az  ilyen 

lőszerhez való lövedék, kivéve a vadászati vagy sportlövészeti célokat szolgáló lőfegyverhez, a használatukra 
jogosult személyek számára.

1.5. 5. alkategória: a félautomata tűzfegyverré átalakított automata tűzfegyver.
1.6. 6. alkategória: a központi gyújtású félautomata tűzfegyver, ha az

a) olyan rövid tűzfegyver, amely képes újratöltés nélkül legalább 21 lőszer kilövésére, feltéve, hogy 
részét képezi egy 20 lőszert meghaladó befogadóképességű töltőszerkezet vagy a  tűzfegyverhez 
egy eltávolítható, 20 lőszert meghaladó befogadóképességű töltőberendezést csatlakoztattak, vagy

b) olyan hosszú tűzfegyver, amely képes újratöltés nélkül legalább 11 lőszer kilövésére, feltéve, hogy 
részét képezi egy 10 lőszert meghaladó befogadóképességű töltőszerkezet vagy a  tűzfegyverhez 
egy eltávolítható, 10 lőszert meghaladó befogadóképességű töltőberendezést csatlakoztattak.

1.7. 7. alkategória: az a vállból történő lövésre tervezett félautomata tűzfegyver, amelynek hossza – behajtható, 
összehajtható vagy betolható, avagy szerszámok nélkül eltávolítható válltámasz segítségével – 
a működőképesség megtartása mellett 60 cm alá csökkenthető.

1.8. 8. alkategória: az „A” kategóriába tartozó tűzfegyverből átalakított színházi tűzfegyver.
 2. „B” kategória („Engedélyköteles”)

2.1. 1. alkategória: az ismétlő rövid tűzfegyver.
2.2. 2. alkategória: a központi gyújtású egylövetű rövid tűzfegyver.
2.3. 3. alkategória: a peremgyújtású egylövetű tűzfegyver.
2.4. 4. alkategória: az „A” vagy a „C” kategóriába nem tartozó olyan félautomata hosszú

a) peremgyújtású tűzfegyver, amelynek töltőszerkezete és töltényűrje együttesen háromnál több, 
valamint

b) központi gyújtású tűzfegyver, amelynek töltőszerkezete és töltényűrje együttesen háromnál több, 
de tizenkettőnél kevesebb

 lőszer befogadására alkalmas.
2.5. 5. alkategória: az „A” vagy a „C” kategóriába nem tartozó félautomata rövid tűzfegyver.
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2.6. 6. alkategória: az „A” vagy a „C” kategóriába nem tartozó olyan félautomata hosszú tűzfegyver, amelynek 
töltőszerkezete és töltényűrje együttesen legfeljebb három lőszer befogadására alkalmas, ha a töltőszerkezet 
eltávolítható, vagy ha nem biztos, hogy szokásos szerszámokkal a tűzfegyvert nem lehet olyan tűzfegyverré 
átalakítani, amelynek töltőszerkezete és töltényűrje együttesen háromnál több lőszer befogadására alkalmas.

2.7. 7. alkategória: az  ismétlő és félautomata hosszú tűzfegyver huzagolatlan, 60 cm-t meg nem haladó 
hosszúságú csővel.

2.8. 8. alkategória: a „B” vagy a „C” kategóriába tartozó tűzfegyverből átalakított színházi tűzfegyver.
2.9. 9. alkategória: a  külső formájában automata tűzfegyverre hasonlító – az  „A” kategóriába nem tartozó – 

félautomata tűzfegyver, feltéve, hogy e törvény hatálya kiterjed rá.
2.10. 10. alkategória: az „A” kategóriába nem tartozó ismétlő hosszú tűzfegyver.
2.11. 11. alkategória: az egylövetű hosszú tűzfegyver huzagolt csővel.
2.12. 12. alkategória: az egylövetű hosszú tűzfegyver huzagolatlan csővel.

 3. „C” kategória („Bejelentéshez kötött”)
3.1. 1. alkategória: a  2.  § 29.  pont c)  alpontjában meghatározott – az  „A” vagy a  „B” kategóriába nem 

tartozó – tűzfegyver.
3.2. 2. alkategória: a 2. § 29. pont d) alpontjában meghatározott tűzfegyver.” 

2. melléklet a 2020. évi XLIX. törvényhez
„2. melléklet a 2004. évi XXIV. törvényhez

A gáz- és riasztófegyverekre vonatkozó műszaki előírások

 1. A  saját töltényűrrel rendelkező olyan eszköz, amely rendeltetésszerűen csak gáztöltény vagy riasztótöltény 
működtetésére alkalmas, abban az esetben minősül gáz- és riasztófegyvernek, ha
1.1. pirotechnikai jelzőtöltények kilövésére kizárólag a csőtorkolatra erősített adapter megléte esetén képes,
1.2. olyan tartós eszközt foglal magában, amely megakadályozza az egy vagy több szilárd anyagú söréttel vagy 

lövedékkel megtöltött töltények kilövését,
1.3. a kézi lőfegyverek próbajeleit felügyelő nemzetközi állandó bizottság (C.I.P.) által kidolgozott, a töltények és 

töltényűrök méreteivel kapcsolatos táblázatok (Tables of Dimensions of Cartridges and Chambers, TDCC) 
közül a  VIII. táblázat 2019. január 16-án hatályban volt változatában feltüntetett méreteknek és egyéb 
szabványoknak megfelelő tölténnyel való használatra tervezték,

1.4. szokványos szerszámokkal nem tehető sem sörét vagy lövedék gyúlékony hajtóanyag segítségével történő 
kilövésére alkalmassá, sem pedig erre a célra átalakíthatóvá,

1.5. egyik fődarabja sem szerelhető fel tűzfegyverre, illetve használható fel tűzfegyver fődarabként,
1.6. csöve kizárólag a fegyver jelentős megrongálásával vagy tönkretételével távolítható el,
1.7. – a  legfeljebb 30 centiméteres csővel vagy legfeljebb 60 centiméteres teljes hosszúsággal rendelkező 

fegyverek esetében – a  fegyver csöve teljes hosszában eltávolíthatatlan akadályokat tartalmaz, amelyek 
meggátolják, hogy egy gyúlékony hajtóanyag segítségével kilőtt töltény, golyó vagy lövedék áthaladjon 
a csövön, továbbá legfeljebb 1 cm hosszúságú szabad teret hagynak a csőtorkolatnál,

1.8. – az  1.7.  pont hatálya alá nem tartozó fegyverek esetében – a  fegyver csöve a  hosszúságának legalább 
egyharmada mentén eltávolíthatatlan akadályokat tartalmaz, amelyek meggátolják, hogy egy gyúlékony 
hajtóanyag segítségével kilőtt töltény, golyó vagy lövedék áthaladjon a  csövön, továbbá legfeljebb 
1 cm hosszúságú szabad teret hagynak a csőtorkolatnál,

1.9. a  csőben található első akadály a  fegyver töltényűrje után, ahhoz a  lehető legközelebb helyezkedik el, 
ugyanakkor lehetővé teszi a gázok kivezető nyílásokon keresztül történő távozását,

1.10. – a  kizárólag riasztótöltény kilövésére tervezett fegyverek esetében – az  1.7. és az  1.8.  pontban említett 
akadályok – egy vagy több, gáznyomás-mentesítést lehetővé tevő nyílástól eltekintve – teljesen elzárják 
a  csövet, az  akadályok továbbá teljesen elzárják a  csövet oly módon, hogy a  fegyver elején keresztül nem 
bocsátható ki gáz,

1.11. az akadályok állandóak, és kizárólag a fegyver töltényűrjét vagy csövét tönkretéve mozdíthatók ki a helyükről,
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1.12. – a kizárólag riasztótöltények kilövésére tervezett eszközök esetében – az akadályok teljes egészében olyan 
anyagból készülnek, amely ellenáll a  vágásnak, a  fúrásnak, a  lyukasztásnak, a  köszörülésnek vagy bármely 
hasonló eljárásnak, és amelynek a Vickers-keménységvizsgálat szerinti minimális keménysége 700 HV 30,

1.13. – az  1.12.  pont hatálya alá nem tartozó fegyverek esetében – az  akadályok olyan anyagból készülnek, 
amely ellenáll a  vágásnak, a  fúrásnak, a  lyukasztásnak, a  köszörülésnek vagy bármely hasonló eljárásnak, 
és amelynek a  minimális keménysége 610 HV 30 azzal, hogy a  cső a  tengelye mentén rendelkezhet egy, 
az irritáló anyagok vagy egyéb hatóanyagok eszközből történő kibocsátására szolgáló csatornával,

1.14. az akadályok meggátolják
a) a lyuk kialakítását vagy kibővülését a cső tengelyében, valamint
b) a  cső eltávolítását, kivéve, ha az  eltávolítás használhatatlanná teszi a  fegyver tokszerkezetét és 

töltényűrjét, vagy olyan mértékben károsítja a  fegyvert, hogy az  jelentős javítás vagy kiegészítés 
nélkül nem használható fel tűzfegyver alapjaként,

1.15. mind a  töltényűr, mind a  cső olyan eltolt, megdöntött vagy lépcsőzetes kialakítással rendelkezik, amely 
megakadályozza a lőszernek a fegyverbe való betöltését vagy a fegyverből való kilövését, valamint

1.16. – a revolver típusú fegyverek esetében –
a) a  dobfurat elülső nyílásai szűkített kialakításúak annak biztosítása érdekében, hogy a  golyók ne 

hagyhassák el a töltényűrt, valamint
b) az a) alpont szerinti nyílások a töltényűrhöz képest eltolt helyzetűek.”

2020. évi L. törvény
egyes törvényeknek a felnőttképzési tevékenység ösztönzésével összefüggő módosításáról*

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

1. §  A társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 3. számú melléklete az  1.  melléklet szerint 
módosul.

2. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása

2. § (1) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 2. §-a a következő 6a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„6a. képzés befejezésének időpontja: a képzési programban meghatározottak szerint a képzés utolsó kontaktórájának 
időpontja, távoktatás és zárt rendszerű elektronikus távoktatás esetén a tananyag vagy résztananyag elsajátítására 
megállapított utolsó időpont vagy ha a képzési program a képzés elvégzését meghatározott követelményhez köti, 
annak teljesítésének napja,”

 (2) Az Fktv. 2. §-a a következő 7a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„7a. komplex felzárkózási képzés: a  személyek társadalmi és gazdasági felzárkózásának részeként 
a kompetenciafejlesztés, illetve a humán szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása érdekében szervezett képzés, 
a  közfoglalkoztatáshoz és a  szociális szövetkezetben történő foglalkoztatáshoz kapcsolódóan szervezett képzés, 
a szakképzettséggel nem rendelkezők a társadalmi felzárkózását szolgáló és kompetenciáját fejlesztő képzés, valamint 
az esélyegyenlőségi mentorok és a helyi esélyegyenlőségi programok készítésében résztvevők képzése,”

 (3) Az Fktv. 2. §-a a következő 9a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„9a. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzés: országos vagy helyi kiterjedésű, kiemelt jelentőségű 
munkaerő-piaci cél megvalósítása érdekében szervezett és a  Kormány rendeletében meghatározott feltételek 
alapján a  Kormány adott ágazatért felelős tagja véleményének kikérésével az  iparügyekért felelős miniszter által 
ilyennek minősített képzés,”

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. június 3-i ülésnapján fogadta el.
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3. §  Az Fktv. 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2/A.  § (1) Felnőttképzési tevékenység a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 
szabályairól szóló törvény szerint bejelentés alapján végezhető.
(2) Ha a felnőttképző
a) a  szakképzésről szóló törvény szerinti szakmai képzést vagy – nem szakképző intézményként – részszakmára 
felkészítő szakmai oktatást vagy
b) – a  belső képzés és jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés kivételével – részben vagy egészben 
az  államháztartás terhére nyújtott költségvetési támogatásból vagy európai uniós forrásból megvalósuló oktatást 
vagy képzést
szervez, e  felnőttképzési tevékenységét a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 
szabályairól szóló törvény szerinti engedély alapján végezheti.
(3) A felnőttképzési államigazgatási szerv felnőttképzési tevékenységet bejelentés és engedély nélkül, a szakképző 
intézmény a (2) bekezdés a) pontja szerinti felnőttképzési tevékenységet engedély nélkül is végezhet.”

4. §  Az Fktv. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  felnőttképzési államigazgatási szerv elektronikus nyilvántartást vezet a  felnőttképzőkről. A  felnőttképzők 
nyilvántartása
a) a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben 
a felnőttképzőre vonatkozóan meghatározott adatokat,
b) a  felnőttképző törvényes képviseletére jogosult természetes személy természetes személyazonosító adatát, 
tisztségének megjelölését és megbízatása lejártának időpontját, valamint
c) a Kormány rendeletében meghatározott további, személyes adatnak nem minősülő adatokat
tartalmazza.”

5. §  Az Fktv. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  felnőttképzési államigazgatási szerv az  adatokat – a  felnőttképzési szakértőnek a  képzési program előzetes 
minősítésével kapcsolatos tevékenységének ellenőrzése érdekében – a felnőttképzési szakértőnek a felnőttképzési 
szakértők nyilvántartásából való törlése időpontjától számított harmadik év utolsó napjáig kezeli.”

6. § (1) Az Fktv. 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  felnőttképzési államigazgatási szerv hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi a  felnőttképzési szakértőre és 
az  általa végzett tevékenységre vonatkozóan jogszabályban meghatározott rendelkezések betartását, valamint 
a felnőttképzési államigazgatási szerv végrehajtható döntésében foglaltak teljesítését.
(2) A  felnőttképzési szakértői tevékenység folytatásától el kell tiltani és törölni kell a  felnőttképzési szakértők 
nyilvántartásból a felnőttképzési szakértőt, ha
a) a  felnőttképzési szakértői tevékenység folytatásával összefüggő, jogszabályban meghatározott kötelezettségét 
a felnőttképzési államigazgatási szerv felhívására az abban meghatározott határidőn belül sem teljesíti, vagy
b) a felnőttképzési szakértői tevékenység folytatásának feltételei a felnőttképzési szakértő felnőttképzési szakértők 
nyilvántartásába vételekor nem álltak fenn vagy utóbb megszűntek.”

 (2) Az Fktv. 8. §-a a következő (3) és (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  felnőttképzési államigazgatási szerv a  (2)  bekezdés szerinti jogkövetkezmények alkalmazását megelőzően 
a felnőttképzési szakértőt figyelmeztetheti, aminek keretében a jogszerű állapot helyreállítására hívja fel.
(3a) Ha a  felnőttképzési államigazgatási szerv a  szakértői tevékenység folytatását megtiltja és a  felnőttképzési 
szakértőt ezzel egyidejűleg törli a  felnőttképzési szakértők nyilvántartásából, a  felnőttképzési szakértő 
a  felnőttképzési szakértői tevékenység megtiltásáról rendelkező határozat véglegessé válásától számított három 
évig felnőttképzési szakértői tevékenység folytatására irányuló bejelentés alapján nem vehető nyilvántartásba.”

7. §  Az Fktv. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  felnőttképzési szerződést az  engedélyhez kötött felnőttképzési tevékenység esetén írásban kell megkötni. 
A  zárt rendszerű elektronikus távoktatás esetén – ha a  felnőttképzési szerződést írásban kell megkötni –  
a felnőttképzési szerződés megköthető a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek (a továbbiakban: Ptk.)  
az  elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó különös szabályai szerint is, ha a  felnőttképző az  ehhez 
szükséges elektronikus utat biztosítja. Az  írásban megkötött felnőttképzési szerződésben fel kell tüntetni, hogy 
a felnőttképzési szerződés az e törvény alapján megkötött felnőttképzési szerződés.”
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8. §  Az Fktv. 13/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység, a  belső képzés és – ha jogszabály a  képzés elvégzése 
igazolásának más módját határozza meg – a  jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés kivételével, 
a  felnőttképző a képzés elvégzésének igazolására a  felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében tanúsítványt állít 
ki és azt a képzésben részt vevő személy választása szerint elektronikus úton vagy papíralapon a képzésben részt 
vevő személy rendelkezésére bocsátja. A  bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység esetén a  tanúsítványt 
a képzésben részt vevő személy kérésére kell kiállítani.”

9. §  Az Fktv. 15. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A felnőttképző
a) a bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység esetén
aa) a képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és – a zárt rendszerű elektronikus 
távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével – befejezésének tervezett időpontjára,
ab) – ha a  képzésben részt vevő személy előzetesen írásban vagy a  Ptk. 6:7.  § (3)  bekezdése szerinti módon 
megtett jognyilatkozatában annak továbbítását nem tiltotta meg – a képzésben részt vevő személyek természetes 
személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, adóazonosító jelére,
b) az engedélyhez kötött felnőttképzési tevékenység esetén
ba) a képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és – a zárt rendszerű elektronikus 
távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével – befejezésének tervezett időpontjára,
bb) a képzési díjra és annak költségviselőjére és
bc) a  képzésben részt vevő személyek iskolai és nemek szerinti megoszlására, természetes személyazonosító 
adataira, elektronikus levelezési címére, adóazonosító jelére és – ha a  képzés államilag elismert szakképzettségre, 
illetve szakképesítésre készít fel – lakcímére
vonatkozó adatot szolgáltat a  felnőttképzési államigazgatási szerv részére a  felnőttképzés adatszolgáltatási 
rendszerében. Az adatszolgáltatási kötelezettségnek legkésőbb a képzés megkezdését, az adatokban bekövetkezett 
változás esetén legkésőbb az adatváltozás keletkezését követő harmadik munkanapig kell eleget tenni.
(2) A  felnőttképzési államigazgatási szerv az  (1)  bekezdés szerinti adatokról és a  felnőttképző által kiállított 
tanúsítványról – a  20.  § (1)  bekezdése szerinti ellenőrzés és a  pályakövetési rendszer működtetése céljából – 
elektronikus nyilvántartást vezet, és a  nyilvántartás adatait – az  e  bekezdésben meghatározott kivétellel – azok 
keletkezésétől számított ötödik év utolsó napjáig kezeli. A  felnőttképzési államigazgatási szerv a  tanúsítványokat 
tartalmazó központi nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított ötvenedik év utolsó napjáig kezeli, azt 
követően pedig azokat átadja az illetékes levéltárnak, és az átadott vizsgatörzslapok nyilvántartási adatait törli.
(3) Az  (1) és (2)  bekezdés szerinti adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra  
– személyazonosításra alkalmatlan módon – átadhatók, továbbá a  Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai 
célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.”

10. §  Az Fktv. 17. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(A felnőttképző köteles)
„c) a  bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység esetén a  képzésben részt vevő személyt kifejezetten 
tájékoztatni a  15.  § (1)  bekezdés a)  pont ab)  alpontja szerinti adatai továbbításának megtiltására vonatkozó 
lehetőségről.”

11. §  Az Fktv. VI. Fejezete a következő 10/A. alcímmel egészül ki:
„10/A. A felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere
20/A. § (1) A felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere az oktatási nyilvántartás szakrendszereként működik, amelyet
a) a  felnőttképzési államigazgatási szerv e  törvény szerinti nyilvántartások vezetésére, valamint a  felnőttképzési 
államigazgatási szerv hatáskörébe tartozó feladatok ellátására,
b) a munkaerő-piaci előrejelző rendszer működéséért felelős szerv a munkaerő-piaci előrejelző rendszereként,
c) a felnőttképző a felnőttképzési tevékenységével összefüggésben jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási 
kötelezettségének teljesítésére
használ.
(2) A  felnőttképzés adatszolgáltatási rendszereként a  Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer 
szakképzési és felnőttképzési modulját kell használni.”
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12. §  Az Fktv. 11. alcíme a következő 21/A. §-sal egészül ki:
„21/A.  § A képzési hitelt nyújtó szervezet – a  Kormány rendeletében meghatározottak szerint – a  képzési hitelt 
felvevő személy természetes személyazonosító adatairól, adóazonosító jeléről, a  képzési hitel igénybevételéről, 
az  igényelt hitelösszegről a  képzési hitel folyósításának felfüggesztéséről folyamatosan adatot szolgáltat 
a  felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe. A  képzési hitelt nyújtó szervezet a  felnőttképzés adatszolgáltatási 
rendszerében szereplő adatok közül a  képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adatait, 
adóazonosító jelét, valamint a  képzés megnevezésére, a  képzés megkezdésének időpontjára és a  képzés 
befejezésének időpontjára, a  felnőttképzési jogviszony megszűnésének dátumára, a vizsga időpontjára vonatkozó 
adatot közvetlen hozzáféréssel veszi át.”

13. §  Az Fktv. VI. Fejezete a következő 11/A. alcímmel egészül ki:
„11/A. Munkaerő-piaci előrejelző rendszer
21/B. § (1) A munkaerő-piaci előrejelző rendszer működéséért felelős szerv a munkaerő-piaci igények előrejelzése 
céljából munkaerő-piaci előrejelző rendszert működtet.
(2) A  munkaerő-piaci előrejelző rendszer működtetése céljából a  Kormány rendeletében meghatározott adatokat, 
annak adatkezelője személyazonosításra alkalmatlan módon térítésmentesen a munkaerő-piaci előrejelző rendszer 
működéséért felelős szerv rendelkezésére bocsátja.
(3) A  munkaerő-piaci előrejelző rendszer működéséért felelős szerv a  honlapján rendszeresen közzéteszi 
a  munkaerő-piaci előrejelző rendszerben általa feldolgozott és a  munkaerő-piaci helyzettel kapcsolatos adatokat, 
információkat.”

14. §  Az Fktv. 24. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Az állam támogatást nyújthat)
„d) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzés megszervezésére.”

15. §  Az Fktv. 13. alcíme a következő 25. §-sal egészül ki:
„25.  § A képzésben részt vevő személy az  általa megkötött felnőttképzési szerződéshez kapcsolódóan a  Kormány 
rendeletében meghatározottak szerint
a) képzési hitelt, illetve
b) ösztöndíjat
vehet igénybe.”

16. § (1) Az Fktv. 28. § (1) bekezdése a következő c) és d) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„c) a képzési hitelt nyújtó szervet és
d) a munkaerő-piaci előrejelző rendszer működéséért felelős szervet”
(rendeletben jelölje ki.)

 (2) Az Fktv. 28. § (2) bekezdése a következő f ) és g) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg)
„f ) a képzés nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé minősítésének feltételeit, eljárását és módját,
g) a  munkaerő-piaci előrejelző rendszer működésére, az  adatszolgáltatás rendjére, továbbá a  munkaerő-piaci 
előrejelző rendszer működéséért felelős szervnek a munkaerő-piaci előrejelző rendszer működtetésével kapcsolatos 
feladataira vonatkozó részletes szabályokat,”

 (3) Az Fktv. 28. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg)
„h) a komplex felzárkózási képzések részletes szabályait, valamint, hogy ezen képzések szervezéséért és a képzések 
engedélyezéséért, ellenőrzéséért felelős szervet rendeletben jelölje ki.”

17. §  Az Fktv. a következő 30/A. §-sal egészül ki:
„30/A.  § (1) A  30.  § (2) és (3)  bekezdése szerinti felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódóan a  felnőttképzést 
folytató intézmény – a  Módtv1. hatálybalépését megelőző napon hatályos felnőttképzési adatszolgáltatási 
kötelezettsége részeként meghatározott adatok mellett – a 15. § (1) bekezdése szerint
a) a képzési engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásában szereplő nyilvántartási számára,
b) a képzés jellegére,
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c) a képzési díjra és annak költségviselőjére és
d) a  képzésben részt vevő személyek iskolai végzettség és nemek szerinti megoszlására, természetes 
személyazonosító adataira, adóazonosító jelére, valamint elektronikus levelezési címére
vonatkozó adatot a  felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében szolgáltat a  felnőttképzési államigazgatási szerv 
részére.
(2) A 20/A. § (2) bekezdésétől eltérően a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszereként
a) a komplex szakmai vizsgával, valamint
b) a  felnőttképzési szakértő és a  felnőttképzési programszakértő a  30.  § (4)  bekezdés alapján folytatott ilyen 
tevékenységével
összefüggésben e  törvénynek a  Módtv1. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerinti 
adatszolgáltatási, nyilvántartás-vezetési, valamint a  felnőttképzéssel összefüggő más feladatok ellátására 
az  e  törvénynek a  Módtv1. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerinti felnőttképzési 
információs rendszert kell használni.
(3) A  30.  § (2) és (3)  bekezdése szerinti felnőttképzési tevékenységgel összefüggésben az  Országos Statisztikai 
Adatfelvételi Program szerint statisztikai célú adatszolgáltatási kötelezettséget a  felnőttképzési adatszolgáltatási 
rendszer útján kell teljesíteni. Az adatszolgáltatásra a 21. § (4) bekezdését kell alkalmazni.”

18. §  Az Fktv.
  1.  1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában az „az aa) alpontba” szövegrész helyébe az „a köznevelési intézmény, 

a szakképző intézmény és a felsőoktatási intézmény alapfeladatába és az aa) alpontba” szöveg,
  2.  1. § (2) bekezdésében az „alkalmazni.” szövegrész helyébe az „alkalmazni. Jogszabály a 2/A. § (1) bekezdése 

szerinti bejelentési kötelezettséget nem zárhatja ki és a  15.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
adatszolgáltatási kötelezettség tartalmát nem szűkítheti.” szöveg,

  3.  5. § (5) bekezdésében az „(1) és (2) bekezdés szerinti nyilvántartásokban” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés 
szerinti nyilvántartásban” szöveg, az „öt évig” szövegrészek helyébe az „ötödik év utolsó napjáig” szöveg,

  4.  11.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „kötelezettségnek” szövegrész helyébe a „kötelezettségnek, a  17.  § a) és 
c) pontjában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének” szöveg,

  5.  12/A. §-ában a „felnőttképzéshez” szövegrész helyébe a „felnőttképzési tevékenységhez” szöveg,
  6.  9. alcímének címében a  „felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere,” szövegrész helyébe a  „felnőttképző 

adatszolgáltatási kötelezettsége és” szöveg,
  7.  16. § nyitó szövegrészében a „nyolc évig” szövegrész helyébe az „annak keletkezésétől számított nyolcadik év 

utolsó napjáig” szöveg,
  8.  VI. Fejezetének címében a  „Statisztikai célú adatnyilvántartás és adatszolgáltatás” szövegrész helyébe az   

„A felnőttképzési tevékenységgel összefüggő adatkezelés” szöveg,
  9.  24. § (1) bekezdés b) pontjában a „képzésre és” szövegrész helyébe a „képzésre,” szöveg,
10.  24. § (1) bekezdés c) pontjában a „fejlesztésére.” szövegrész helyébe a „fejlesztésére és” szöveg,
11.  27/B. §-ában a „8 évig” szövegrész helyébe a „nyolcadik év utolsó napjáig” szöveg,
12.  27/C. § (2) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
13.  28. § (1) bekezdés a) pontjában a „szervet és” szövegrész helyébe a „szervet,” szöveg,
14.  28. § (1) bekezdés b) pontjában a „szervet” szövegrész helyébe a „szervet,” szöveg,
15.  28.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a „nyilvántartásának” szövegrész helyébe a „nyilvántartásának – személyes 

adatnak nem minősülő – adattartalmát, és a  felnőttképzők nyilvántartásának” szöveg, a „személyi és tárgyi” 
szövegrész helyébe a „folytatásának” szöveg,

16.  28.  § (2)  bekezdés e)  pontjában az „igénybevételének feltételeit.” szövegrész helyébe az „és az  ösztöndíj 
igénybevételének feltételeit,” szöveg,

17.  30. § (2) bekezdésében a „(2)” szövegrész helyébe a „(3)” szöveg,
18.  30.  § (4)  bekezdésében a  „lehetőség.” szövegrész helyébe a  „lehetőség. A  felnőttképzési szakértő és 

a felnőttképzés programszakértő továbbképzési kötelezettségének teljesítésére, a továbbképzés és az ahhoz 
kapcsolódó vizsga megszervezésére és lebonyolítására e törvénynek és a végrehajtására kiadott rendeletnek 
a Módtv1. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.” szöveg

lép.
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19. §  Hatályát veszti az Fktv.
a) 3. § (1) és (2) bekezdésében az „és módosítására” szövegrész,
b) 3. § (3) bekezdése,
c) 5. § (2) és (3) bekezdése,
d) 11. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „személyi és tárgyi” szövegrész,
e) 11.  § (2)  bekezdés d)  pontjában a  „valamint a  képzésben részt vevő személyek elégedettségmérésről,” 

szövegrész,
f ) 15. § (4) bekezdése,
g) 24. § (1) bekezdés b) pontjában az „oktatásra,” szövegrész,
h) 24. § (2) bekezdése,
i) 28. § (2) bekezdés b) pontjában az „ , a felnőttképzési szakértői tevékenységre jogszabályban vagy hatósági 

határozatban előírt kötelezettségek be nem tartása esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket” szövegrész,
j) 31. §-a.

3. Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény módosítása

20. §  Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Onytv.) 3/A.  § (2)  bekezdése 
a következő 3a. ponttal egészül ki:
(Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv oktatási azonosító számot ad annak az oktatási azonosító számmal 
még nem rendelkező természetes személynek, aki)
„3a. felnőttképzési jogviszonyban áll,”

21. §  Az Onytv. 7. § (15a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(15a) A képzési hitelhez kapcsolódóan
a) tanulók és a képzésben részt vevő személyek nyilvántartásából
aa) a (20) bekezdés a) pontja szerinti célból az igénylőre vonatkozóan az 1/A. melléklet II. rész 1. pont a) alpontjában 
meghatározott adatokból az oktatási azonosító száma és adóazonosító jele, az 1/A. melléklet II. rész 1. pont d)–g) és 
i) alpontjában meghatározott adata és a 2. § a)–j) pontja szerinti adata,
ab) a (20) bekezdés b) pontja szerinti célból az igénylőre vonatkozóan az 1/A. melléklet II. rész 1. pont b) alpontjában 
meghatározott adatok,
ac) a  (20)  bekezdés c)  pontja szerinti célból az  igénylőre vonatkozóan az  1/A.  melléklet II. rész 1.  pont l), o) és 
t) alpontjában meghatározott adatok,
b) a képzési és személyi törzsből
ba) a  (20)  bekezdés a)  pontja szerinti célból az  igénylőre vonatkozóan a  3/A.  melléklet II. rész 2.  pont a), c) és 
f ) alpontjában és 3. pont a), c), d) és e) alpontjában meghatározott adata és a 2. § a)–j) pontja szerinti adata,
bb) a (20) bekezdés b) pontja szerinti célból az igénylőre vonatkozóan a 3/A. melléklet II. rész 2. pont d) alpontjában 
meghatározott adatok,
bc) a  (20)  bekezdés c)  pontja szerinti célból az  igénylőre vonatkozóan a  3/A.  melléklet II. rész 3.  pont a) és 
d) alpontjában meghatározott adatok
továbbíthatóak a Diákhitel Központnak.”

22. §  Az Onytv. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
1. az oktatási azonosító szám igénylésének, kiadásának, felhasználásának és változás-bejelentésének szabályait,
2. a  pályakövetési rendszer működésére, az  adatszolgáltatás rendjére, továbbá az  oktatási nyilvántartás 
működéséért felelős szervnek a pályakövetési rendszer működtetésével kapcsolatos feladataira vonatkozó részletes 
szabályokat.”

23. §  Hatályát veszti az Onytv. 3/A. § (2) bekezdés 2. pont b) alpontja.
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4. Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2020. július 1-jén lép hatályba.
 (2) A 17. § 2021. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 2. § (2) bekezdése és a 16. § (3) bekezdése 2021. július 1-jén lép hatályba.

25. §  E törvény a  belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 9–11. cikkének való megfelelést szolgálja.

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

1. melléklet a 2020. évi L. törvényhez

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 3. számú melléklet B) rész 14. pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[A 8.  § (1)  bekezdés d)  pontjának alkalmazásában a  vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, 
ráfordításnak minősül különösen:]
„14. a  kifizető által viselt olyan oktatás és képzés költsége (ideértve az  azzal összefüggő, törvényen alapuló, 
az  államháztartás valamely alrendszere számára történő kötelező befizetést is), amelyet az  annak szervezője 
jogszabályban meghatározott alapfeladata vagy felnőttképzési tevékenysége keretében szervez és az  ahhoz 
kapcsolódóan a  képzés szervezője által kiállított és a  kifizető rendelkezésére bocsátott nyilatkozat tanúsítja, hogy 
a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette;”

2020. évi LI. törvény
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a természet védelméről szóló 
1996. évi LIII. törvény módosításáról*

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

1. §  A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 48/E.  § 
(1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A települési környezetvédelmi programnak a  település adottságaival, sajátosságaival és gazdasági lehetőségeivel 
összhangban – a 48/B. § (2) bekezdésben foglaltakon túl – tartalmaznia kell]
„b) a zaj és rezgés elleni védelemmel, valamint a stratégiai zajtérképekre épülő intézkedési tervekkel,”
(kapcsolatos feladatokat és előírásokat.)

2. §  A Kvt. a következő 49/B. §-sal egészül ki:
„49/B.  § A klímavédelemért felelős hatóság az  üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és 
az  erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvényben 
meghatározott feladatai ellátása céljából jogosult az  Információs Rendszer adataihoz való közvetlen hozzáférésre, 
továbbá az Információs Rendszerben adatok rögzítésére.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. június 3-i ülésnapján fogadta el.
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3. §  A Kvt. 50. § (1a) és (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1a) A  környezethasználó az  Információs Rendszerrel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeit elektronikus 
úton teljesíti.
(1b) Az  (1a)  bekezdés szerinti adatszolgáltatás rendjét meghatározó tájékoztatót az  51/A.  § szerinti publikus 
felületen közzé kell tenni.”

4. §  A Kvt. 66/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha jogszabály közigazgatási hatósági eljárás során környezetvédelmi szakkérdés vizsgálatát írja elő, az eljárást 
lezáró döntés
a) rendelkező része tartalmazza
aa) a szakkérdés vizsgálatának tényét,
ab) a szakkérdés vizsgálatának eredményét és az annak alapján meghatározott egyedi előírásokat,
b) indokolása tartalmazza a szakkérdés vizsgálata során tett részletes megállapításokat.”

5. §  A Kvt. 91. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  környezetvédelmi szakhatóság a  szakhatósági állásfoglalását a  megkeresés beérkezését követő naptól 
számított huszonegy napon belül köteles megadni.”

6. §  A Kvt. 110. § (7) bekezdése a következő 41. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„41. az Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtásával és az állami felelősségi körbe tartozó területek 
kármentesítésével kapcsolatos feladatokat, valamint a barnamezős területek hasznosításával kapcsolatos részletes 
szabályokat, ideértve a barnamezős területekre vonatkozó adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjét.”

7. § (1) A Kvt.
a) 62. § (1) bekezdésében az „illetőleg” szövegrész helyébe a „vagy” szöveg,
b) 62. § (5) bekezdésében az „illetőleg” szövegrész helyébe a „vagy” szöveg,
c) 70. § (1) bekezdésében az „illetőleg” szövegrész helyébe a „vagy” szöveg,
d) 72. §-ában az „illetőleg” szövegrész helyébe a „vagy” szöveg,
e) 74. § (2) bekezdés b) pontjában az „illetőleg” szövegrész helyébe a „vagy” szöveg,
f ) 74. § (3) bekezdésében az „illetőleg” szövegrész helyébe a „vagy” szöveg,
g) 79. § (1) bekezdés c) pontjában az „illetőleg” szövegrész helyébe a „vagy” szöveg,
h) 101. § (3) bekezdésében az „illetőleg” szövegrész helyébe a „vagy” szöveg,
i) 103. § (1) bekezdésében az „illetőleg” szövegrész helyébe a „vagy” szöveg
lép.

 (2) Hatályát veszti a Kvt. 48. § (4) bekezdés b) pontja.

2. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása

8. §  A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 76. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(2) A  természetvédelmi szakhatóság a  szakhatósági állásfoglalását a  megkeresés beérkezését követő naptól 
számított huszonegy napon belül köteles megadni.”

9. §  A Tvt. 76. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha jogszabály közigazgatási hatósági eljárás során természetvédelmi szakkérdés vizsgálatát írja elő, az eljárást 
lezáró döntés
a) rendelkező része tartalmazza
aa) a szakkérdés vizsgálatának tényét,
ab) a szakkérdés vizsgálatának eredményét és az annak alapján meghatározott egyedi előírásokat,
b) indokolása tartalmazza a szakkérdés vizsgálata során tett részletes megállapításokat.”
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10. §  A Tvt. 78/B. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdés nem vonatkozik a kérelmező által jogszerűen tartott egyeddel és annak utódjával kapcsolatos 
kérelmekre.”

3. Záró rendelkezés

11. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. július 1-jén lép hatályba.
 (2) A 7. § (2) bekezdése 2021. január 1-jén lép hatályba.

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

2020. évi LII. törvény
az agráriumban létrehozandó krízisbiztosítási rendszer működéséhez szükséges egyes törvények 
módosításáról*

1. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló  
1997. évi CLIX. törvény módosítása

1. §  A fegyveres biztonsági őrségről, a  természetvédelmi és a  mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény  
(a továbbiakban: Fbtv.) 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § (1) A mezei őrszolgálatot létrehozó települési önkormányzat a mezei őrszolgálat létrehozását – a (2) bekezdés 
a)–d)  pontja szerinti adatok megadásával – bejelenti a  mezőgazdasági igazgatási szervnek. A  települési 
önkormányzat a  (2)  bekezdésben meghatározott adatokban történő változást, valamint a  mezei őrszolgálat 
megszűnését bejelenti a mezőgazdasági igazgatási szervnek.
(2) A mezőgazdasági igazgatási szerv nyilvántartást vezet
a) a mezei őrszolgálatot létrehozó települési önkormányzat elnevezéséről és székhelyéről,
b) a mezei őrszolgálat megalakításának időpontjáról,
c) a mezei őrszolgálat létszámáról,
d) a  mezei őrszolgálat működési területe nagyságáról és a  működési területhez tartozó földrészletek helyrajzi 
számáról, valamint
e) a mezei őrszolgálat megszűnésének időpontjáról.”

2. §  Az Fbtv. „A mezei őrszolgálat létesítése” című alcíme a következő 19/A. §-sal egészül ki:
„19/A.  § A 17.  § (2)  bekezdése szerinti nyilvántartás adatait és a  21.  § (3)  bekezdésében meghatározott adatokat 
a mezőgazdasági igazgatási szerv az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben kezeli.”

3. §  Az Fbtv. 21. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A mezőőrök központi nyilvántartása, valamint a 19. § (2) bekezdése szerinti hozzájárulás biztosítása érdekében 
a mezőgazdasági igazgatási szerv a (2) bekezdés szerinti értesítés alapján nyilvántartást vezet a mezőőr
a) természetes személyazonosító adatairól,
b) lakcíméről,
c) eskütételének időpontjáról,
d) fegyvertartási engedélye számáról,
e) munkáltatója megnevezéséről és címéről,
f ) tevékenységi területéről, valamint
g) szolgálati igazolványa és szolgálati jelvénye sorszámáról.
(4) A (3) bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplő személyes adatok a foglalkoztatás megszűnésének évét követő 
év végéig kezelhetők.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. június 3-i ülésnapján fogadta el.
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4. §  Az Fbtv.
a) 18.  § (3)  bekezdésében a „halászati őrök, hivatásos vadászok és az  erdészeti szakszemélyzet” szövegrész 

helyébe a „halászati őrök és az erdészeti szakszemélyzet” szöveg,
b) 19.  § (1)  bekezdésében a  „mértékét és megfizetésének módját” szövegrész helyébe a  „mértékét, 

megfizetésének módját, valamint a kedvezményekre és mentességekre vonatkozó előírásokat” szöveg,
c) 21. § (2) bekezdésében a „rendőrséget a foglalkoztatást” szövegrész helyébe a „rendőrséget – a (3) bekezdés 

szerinti adatok továbbításával – a foglalkoztatást” szöveg,
d) 22. § (1) bekezdésében az „ismeretekből” szövegrész helyébe az „ismeretekből – a mezőgazdasági igazgatási 

szerv által szervezett képzés, valamint éves továbbképzés elvégzését követően – a  mezőgazdasági szerv 
előtt” szöveg,

e) a 30. § (6) bekezdésében a „valamint vizsgáztatási” szövegrész helyébe a „valamint képzési és vizsgáztatási” 
szöveg

lép.

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

5. §  A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támtv.) 28/B.  § (5)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha az  ügyfél nevében meghatalmazottja jár el, és az  ügyfél eltérően nem rendelkezik, az  iratokat 
a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a  meghatalmazott részére küldi meg. Ha az  ügyfél az  iratok 
saját részére történő kézbesítését kérte, akkor részére kézbesítendő az  irat, kivéve, ha kötelező elektronikus 
kapcsolattartás esetén nem felel meg az  elektronikus kapcsolattartás feltételeinek és nem ő volt az  utolsó iratot 
benyújtó személy. Erről az  iratoknak a  saját részére történő kézbesítését kérő ügyfelet a  mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési támogatási szerv egyéb úton tájékoztatja. Kötelező elektronikus kapcsolattartás esetén az  iratokat 
az utolsó iratot benyújtó, az elektronikus kapcsolattartás feltételeinek megfelelő személynek kell kézbesíteni.”

6. §  A Támtv. 33/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ügyfél, a meghatalmazott, a törvényes képviselő vagy az elsődleges 
képviselő az iratot, illetve más hatóság által kiállított elektronikus iratot papíralapú vagy elektronikus másolatban is 
benyújthatja, ha nyilatkozik arról, hogy az az eredetivel mindenben megegyezik.”

7. §  A Támtv. 38. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az  e  törvény végrehajtására kiadott rendelet vagy pályázati felhívást tartalmazó közlemény lehetővé 
teszi, a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv irányába kérelmet benyújtani és adatszolgáltatási 
kötelezettséget teljesíteni személyesen, telefax útján vagy postai úton is lehet a  rendeletben vagy pályázati 
felhívást tartalmazó közleményben foglaltaknak megfelelően. Az  ügyfél-azonosító megállapítása iránti kérelem 
és az  ügyfélnyilvántartási adatok módosítása iránti kérelem személyesen, postai úton és a  mezőgazdasági 
és vidékfejlesztési támogatási szerv által rendszeresített elektronikus nyomtatványon, elektronikus úton is 
benyújtható.”

8. §  A Támtv. 57/A. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv döntése ellen irányuló fellebbezést a miniszter bírálja el.”

9. §  A Támtv. 62/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Nyugszik az elévülés a végrehajtási eljárásban engedélyezett fizetési kedvezmény, a végrehajtás felfüggesztése, 
továbbá a pénzfizetési kötelezettség folyamatos végrehajtásának időtartama alatt.”

10. §  A Támtv. a következő 94. §-sal egészül ki:
„94.  § E törvény 38.  § (3)  bekezdésének az  agráriumban létrehozandó krízisbiztosítási rendszer működéséhez 
szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi LII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit 
a hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.”
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11. §  A Támtv.
a) 10.  § (1)  bekezdésében a „mezőgazdasági támogatási eljárásban részt vevő személyre” szövegrész helyébe 

a „mezőgazdasági támogatási eljárásban részt vevő vagy érintett személyre, szervezetre” szöveg,
b) 11. § (1a) bekezdésében a „81. § (1a) és (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „81. § (1a), (1b) és (2) bekezdése” 

szöveg,
c) 28. § (3) bekezdés d) pontjában a „külföldi természetes személy vagy külföldi vállalkozás” szövegrész helyébe 

a „természetes személy vagy nem természetes személy” szöveg,
d) 28/A.  § (3)  bekezdésében a „két hónapnál nem régebbi nyilatkozatát” szövegrész helyébe a „két hónapnál 

nem régebbi nyilatkozatát vagy annak másolatát” szöveg,
e) 36. § (3) bekezdésében a „nyolc” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg,
f ) 38. § (2) bekezdésében a „postai” szövegrész helyébe az „elektronikus” szöveg,
g) 56. § (1) bekezdés e) pontjában a „(2) bekezdés b), c) vagy f ) pontjában” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés b), 

c), f ) vagy n) pontjában” szöveg,
h) 56.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében az „A vissza kell utasítani, ha” szövegrész helyébe az „A kérelmet 

vissza kell utasítani, ha” szöveg
lép.

12. §  Hatályát veszti a Támtv.
a) 12. § (6) bekezdése;
b) 28/C. § (1) bekezdése.

3. A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló  
2011. évi CLXVIII. törvény módosítása

13. § (1) A  mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi  
CLXVIII. törvény (a továbbiakban: Mkk. törvény) 2. §-a a következő 15a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek alkalmazásában:)
„15a. jövedelemcsökkenés: a referenciajövedelem és a tárgyévi mezőgazdasági jövedelem különbsége;”

 (2) Az Mkk. törvény 2. §-a a következő 17a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek alkalmazásában:)
„17a. krízisbiztosítási kompenzáció: a  krízisbiztosítási pénzeszköz terhére a  mezőgazdasági krízisbiztosítási 
rendszerben tag mezőgazdasági termelő részére történő kifizetés;”

 (3) Az Mkk. törvény 2. §-a a következő 20a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek alkalmazásában:)
„20a. mezőgazdasági jövedelem: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról és az  1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i  
1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 39.  cikk (1)  bekezdésében foglaltaknak megfelelően számított 
jövedelem;”

 (4) Az Mkk. törvény 2. § 23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek alkalmazásában:)
„23. mezőgazdasági termelő: a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági 
termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a  637/2008/EK  
és a  73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 4.  cikk (1)  bekezdés a)  pontjában és 9.  cikkében foglaltaknak megfelelő, 
a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél;”

 (5) Az Mkk. törvény 2. §-a a következő 23a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek alkalmazásában:)
„23a. mezőgazdasági termék: az  Európai Unió működéséről szóló Szerződés I. számú mellékletében felsorolt, 
mezőgazdasági termelő által előállított termék, a halászati és akvakultúra termékek kivételével;”

 (6) Az Mkk. törvény 2. §-a a következő 24a. és 24b. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek alkalmazásában:)
„24a. mezőgazdasági tevékenység: a  közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján 
a  mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint 
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a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU  
európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenység;
24b. önkéntes befizetés: olyan befizetés, amit természetes vagy jogi személy teljesít az  országos jégkármegelőző 
rendszer vagy a krízisbiztosítási rendszer részére;”

 (7) Az Mkk. törvény 2. §-a a következő 28a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek alkalmazásában:)
„28a. referenciajövedelem: a mezőgazdasági termelő mezőgazdasági jövedelmének a tárgyévet megelőző háromévi 
átlaga;”

14. §  Az Mkk. törvény 7. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti pénzforrás legfeljebb 4%-a a miniszter által meghatározottak szerint
a) az időjárási kockázatkezelési rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos végrehajtási költségek,
b) a 2021–2027. időszakra vonatkozó Közös Agrárpolitika hazai végrehajtásához szükséges tervezés meghatározott 
költségei – beleértve a mezőgazdasági kockázatkezelési eszközök kialakítását és továbbfejlesztését –
fedezetére használható fel.
(7) Az  (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti összegek, az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti maradvány, valamint 
a  (6)  bekezdés szerinti összegekből származó maradvány – beleértve az  államháztartás központi alrendszerébe 
tartozó költségvetési szerv számára feladat ellátása céljából átadott, tárgyévben fel nem használt összeget – 
nem vonható el, nem csoportosítható át, nem csökkenthető és nem zárolható, arra a  mindenkori költségvetési 
törvény által előírt tartalék- és maradványképzési kötelezettség nem vonatkozik. Ezen összegek tárgyévben 
kárenyhítő juttatásra, valamint a (6) bekezdésben foglalt célokra fel nem használt részével a miniszter által vezetett 
minisztérium költségvetési fejezet fejezeti kezelésű előirányzatán nyilvántartott összeget a  következő évben meg 
kell növelni.”

15. §  Az Mkk. törvény 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az  e  törvény szerinti kockázatközösségben tag mezőgazdasági 
termelő a  neki járó kárenyhítő juttatás felére jogosult, amennyiben az  egységes kérelemben bejelentett terület 
legalább felére kiterjedően, valamint a  kárenyhítő juttatás iránti kérelem adatai alapján számított üzemi szintű 
referencia hozamértékének legalább felére kiterjedően – az adott kárenyhítési évre vonatkozóan – nem köt az adott 
növénykultúrára jellemző, e törvény szerinti aszály, belvíz, felhőszakadás, jégeső, mezőgazdasági árvíz, tavaszi fagy, 
őszi fagy, téli fagy vagy vihar miatt bekövetkező káreseményre kiterjedő hatályú mezőgazdasági biztosítást.”

16. §  Az Mkk. törvény 18. § (2a) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kockázatkezelési adatbázis adatállományának – egyedi azonosításra alkalmas módon történő – megismerésére 
jogosult)
„d) az  agrárgazdasági elemzésekkel foglalkozó intézmény statisztikai és gazdaságelemzési feladatai ellátása, 
valamint a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Stt.) 
28. §-ával összhangban a statisztikai cél előzetes igazolása alapján, az ahhoz szükséges mértékben, és”
(céljából.)

17. §  Az Mkk. törvény a következő II/A. Fejezettel egészül ki:
„II/A. FEJEZET
A MEZŐGAZDASÁGI KRÍZISBIZTOSÍTÁSI RENDSZER
19/B.  § (1) Az  állam – a  mezőgazdasági termelők időjárási és más kockázatok következtében kialakuló 
jövedelemingadozásainak mérséklése és a  mezőgazdasági jövedelmek stabilizálása céljából – mezőgazdasági 
krízisbiztosítási rendszert (a továbbiakban: krízisbiztosítási rendszer) működtet.
(2) A krízisbiztosítási szerv látja el a krízisbiztosítási rendszerrel összefüggő
a) képviseleti és végrehajtási,
b) nyilvántartási,
c) monitoring-adatgyűjtési, valamint
d) jogszabályban meghatározott egyéb
feladatokat.
(3) A  krízisbiztosítási szerv – az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról és az  1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 
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1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1305/2013/EU rendelet) 39. cikk (2) bekezdés 
a)  pontja szerinti – akkreditálását az  1305/2013/EU rendelet b) és c)  pontjaira is figyelemmel a  miniszter az  általa 
megadott és a  miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában közzétett szempontok alapján végzi el. 
A miniszter jogosult az akkreditáció feltételrendszerét felülvizsgálni, az annak történő megfelelést ellenőrizni.
19/C.  § (1) A  krízisbiztosítási rendszerhez a  mezőgazdasági termelő a  csatlakozási kérelmének a  krízisbiztosítási 
szervhez tárgyév február 28-áig történő benyújtásával, hároméves időtartamra önként csatlakozhat.
(2) Ha a  krízisbiztosítási rendszerben tag mezőgazdasági termelő meghal vagy jogutód nélkül megszűnik, akkor 
a krízisbiztosítási rendszerben lévő tagsága megszűnik.
(3) A  krízisbiztosítási rendszerben tag mezőgazdasági termelő krízisbiztosítási hozzájárulást fizet, amelynek alapja 
a mezőgazdasági termelő által használt termőföld területe, illetve az átlagos állatállomány.
(4) A  krízisbiztosítási rendszerben tag mezőgazdasági termelő a  krízisbiztosítási hozzájárulást tárgyév  
október 15-éig, átutalási megbízással, a  befizető azonosítására alkalmas módon, az  ügyfél-azonosító, valamint 
az  adószám vagy adóazonosító jel megadásával köteles megfizetni azzal, hogy határidőben történő befizetésnek 
kizárólag a  krízisbiztosítási szerv e  törvény végrehajtásáról szóló rendeletben meghatározott számláján tárgyév 
október 15-éig jóváírt összeg tekinthető.
(5) A  meg nem fizetett krízisbiztosítási hozzájárulás adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. 
A krízisbiztosítási hozzájárulás megfizetésének elmulasztása esetén az eljárási tv. 59., 60. és 62. §-ában foglaltakat 
kell alkalmazni.
19/D. § (1) A krízisbiztosítási rendszerben tag mezőgazdasági termelő az e törvényben foglalt feltételek teljesítése 
esetén krízisbiztosítási kompenzációra jogosult, ha
a) az  e  törvény végrehajtásáról szóló rendeletben meghatározott jövedelemszámítási módszertan 
alapján megállapított mezőgazdasági jövedelme a  tárgyévben 30%-ot meghaladó mértékben visszaesett 
a referenciajövedelméhez képest,
b) a krízisbiztosítási kompenzációs kérelmét az e törvény végrehajtásáról szóló rendeletben meghatározott módon 
és határidőben benyújtotta,
c) a  krízisbiztosítási hozzájárulást a  19/C.  § (4)  bekezdésében foglaltak alapján határidőben és maradéktalanul 
befizette, és
d) a  mezőgazdasági tevékenységből származó bevételeket és költségeket elkülönítetten tartja nyilván a  nem 
mezőgazdasági tevékenységből származó bevételektől és költségektől.
(2) A  krízisbiztosítási kompenzáció igénybevételére jogosultságot szerezhet az  örökös vagy jogutód, ha 
az  örökhagyó vagy a  jogelőd tárgyévi krízisbiztosítási kompenzáció igénybevételével összefüggő kötelezettségei 
teljesülnek és megfelel az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek.
(3) A  mezőgazdasági termelő krízisbiztosítási kompenzációra nem jogosult az  után a  jövedelemcsökkenés után, 
amely a  mezőgazdasági tevékenység körében felmerülő gondatlanság, üzemméret-változás, a  krízisbiztosítási 
rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jutás érdekében a  körülmények mesterséges létrehozásával vagy egyéb, 
jogszabályban meghatározott ok miatt következik be.
(4) A  krízisbiztosítási kompenzáció összege – amennyiben az  Európai Unió kötelezően alkalmazandó jogi aktusa 
másként nem rendelkezik – legfeljebb a jövedelemcsökkenés 69,9%-a.
19/E. § (1) A krízisbiztosítási kompenzáció kifizetésére felhasználható pénzforrások (a továbbiakban: krízisbiztosítási 
pénzeszköz):
a) a  krízisbiztosítási rendszerben tag mezőgazdasági termelő által megfizetett összes krízisbiztosítási hozzájárulás 
tárgyévet követő év május 31-i állománya,
b) önkéntes befizetések tárgyévet követő év május 31-i állománya,
c) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatás összege,
d) az állam által a központi költségvetésből nyújtott támogatás,
e) az a)–d) pontban foglaltak szerinti összeg mindenkori maradványa.
(2) A krízisbiztosítási pénzeszközt a krízisbiztosítási szerv kezeli és azt saját számláján tartja nyilván.
(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatást a krízisbiztosítási szerv igényli.
(4) Az  (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti pénzforrások (a továbbiakban: a  krízisbiztosítási rendszer saját forrása) 
kizárólag a krízisbiztosítási kompenzáció kifizetésére használhatóak fel.
(5) Ha a krízisbiztosítási pénzeszköz rendelkezésre álló összege nem fedezi a tárgyévre vonatkozóan megállapított 
összes krízisbiztosítási kompenzáció összegét, akkor a  krízisbiztosítási kompenzáció mértékét az  adott évben 
valamennyi krízisbiztosítási kompenzációra jogosult mezőgazdasági termelőnél arányosan csökkenteni kell azzal, 
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hogy a  krízisbiztosítási kompenzáció összege nem lehet kevesebb, mint a  tárgyévi krízisbiztosítási hozzájárulás 
120%-a.
(6) A krízisbiztosítási pénzeszköz felhasználására vonatkozóan a krízisbiztosítási szerv évenként egyszer, az e törvény 
végrehajtásáról szóló rendeletben meghatározott határidőn belül kifizetési tervben tesz javaslatot a miniszternek.
(7) Ha a  (4)  bekezdésben foglalt arányos csökkentés mértéke eléri vagy meghaladja az  50%-ot, akkor jogszabály 
alapján az  összes tag mezőgazdasági termelő, a  kompenzációra jogosult mezőgazdasági termelők vagy 
meghatározott összeg feletti kompenzációra jogosult mezőgazdasági termelők részére pótbefizetés írható elő 
annak érdekében, hogy az arányos csökkentés mértéke mérsékelhető vagy megszüntethető legyen.
(8) A  pótbefizetés összege nem haladhatja meg a  fizetésre kötelezett mezőgazdasági termelő tárgyévi 
krízisbiztosítási hozzájárulása 50%-át. A pótbefizetést krízisbiztosítási hozzájárulásnak kell tekinteni. A pótbefizetés 
nem teljesítése esetén a fizetésre kötelezett mezőgazdasági termelő a tárgyévi kompenzációra nem jogosult.
(9) Ha a  mezőgazdasági termelő nagyobb összegű pótbefizetést teljesít, mint ami a  kompenzáció teljes körű 
teljesítéséhez szükséges, akkor az így keletkezett többletbefizetéssel az érintett mezőgazdasági termelő következő 
esedékes hozzájárulását kell csökkenteni.
(10) A  (6)  bekezdés szerinti pótbefizetés előírása esetén pótlólagos kompenzációs kifizetést kell teljesíteni. 
A pótlólagos kompenzációs kifizetés forrása kizárólag a pótbefizetés és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból nyújtott támogatás összege.
(11) A  krízisbiztosítási szerv a  miniszter kérésére a  krízisbiztosítási rendszer működésével összefüggésben adatot 
szolgáltat, és évente az  e  törvény végrehajtásáról szóló rendeletben meghatározott határidőn belül összefoglaló 
jelentést készít.
19/F.  § (1) A  krízisbiztosítási szerv eljárására – az  e  törvényben foglalt eltérésekkel – az  eljárási tv. I., III., IV., VI. és  
VII. fejezetében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
(2) A  krízisbiztosítási szerv a  mezőgazdasági termelő krízisbiztosítási kompenzációs kérelmére a  krízisbiztosítási 
kompenzációra való jogosultságról és a krízisbiztosítási kompenzáció összegéről
a) a mezőgazdasági termelő által tett nyilatkozatok,
b) a krízisbiztosítási hozzájárulás teljesítése,
c) adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés megállapításai, és
d) a rendelkezésre álló krízisbiztosítási pénzeszköz
alapján dönt.
(3) A  krízisbiztosítási szerv (2)  bekezdés c)  pont szerinti ellenőrzése során az  e  törvény végrehajtásáról szóló 
rendeletben meghatározottak szerint figyelembe veszi az agrárgazdasági elemzésekkel foglalkozó intézmény által 
meghatározott ellenőrző adatokat.
(4) Ha a  krízisbiztosítási kompenzáció összege a  19/E.  § (5)  bekezdése szerinti arányos csökkentés alkalmazásával 
kerül megállapításra, akkor kizárólag ezen indokkal a  csökkentett mértékben megállapított krízisbiztosítási 
kompenzációról szóló döntés ellen fellebbezésnek nincs helye.
19/G. § (1) A mezőgazdasági termelőnek a jövedelemcsökkenés meghatározása érdekében a krízisbiztosítási szerv 
részére adatot kell szolgáltatnia a tárgyévre és a tárgyévet megelőző évekre vonatkozó
a) mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelemadatairól,
b) éves átlagos állatlétszám adatairól, és
c) használatában lévő földterülete adatairól (hektár, hasznosítási kód).
(2) Az agrárgazdasági elemzésekkel foglalkozó intézmény statisztikai és gazdaságelemzési feladatai ellátása céljából 
jogosult megismerni a csatlakozási kérelem adatait, a krízisbiztosítási hozzájárulás és a krízisbiztosítási kompenzáció 
összegét egyedi azonosításra alkalmas módon.
(3) A Központi Statisztikai Hivatal részére – az Stt. 28. §-ával összhangban a statisztikai cél előzetes igazolás alapján, 
az  ahhoz szükséges mértékben – az  (1)  bekezdés szerinti adatokat statisztikai célra, egyedi azonosításra alkalmas 
módon, térítésmentesen át kell adni és azok a  Központi Statisztikai Hivatal által statisztikai célra felhasználhatók. 
Az átvett adatok körét és az adatátvétel részletes szabályait az Stt. 28. §-a szerinti megállapodásban kell rögzíteni.”

18. § (1) Az Mkk. törvény 24. § (1) bekezdése az alábbi f ) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy:)
„f ) a krízisbiztosítási szervet”
(rendeletben jelölje ki.)

 (2) Az Mkk. törvény 24. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a krízisbiztosítási hozzájárulás mértékét rendeletben állapítsa meg.”
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 (3) Az Mkk. törvény 24. § (2) bekezdése a következő n)–u) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy:)
„n) a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer indulási éve meghatározását, valamint a rendszerhez való csatlakozás 
részletes szabályait,
o) a  krízisbiztosítási hozzájárulás megállapításának módját, megfizetésének, pótbefizetésnek és az  önkéntes 
befizetésnek a részletes szabályait
p) a mezőgazdasági jövedelem és jövedelemcsökkenés számításának részletes szabályait,
q) a krízisbiztosítási kompenzációs kérelem benyújtására és a krízisbiztosítási kompenzációs döntés meghozatalára 
vonatkozó részletes szabályokat,
r) a krízisbiztosítási kompenzáció kifizetésére és a pótlólagos kompenzációs kifizetésre, valamint a kifizetési terv és 
az összefoglaló jelentés elkészítésére vonatkozó részletes szabályokat,
s) az  agrárgazdasági elemzésekkel foglalkozó intézmény által meghatározott ellenőrző adatok körét és azok 
felhasználásának részletes szabályait,
t) a krízisbiztosítási rendszer működésével kapcsolatos eljárási szabályokat,
u) a 2020 utáni Közös Agrárpolitika hazai végrehajtásához szükséges tervezés és a mezőgazdasági kockázatkezelési 
rendszer továbbfejlesztésének a  7.  § (6)  bekezdés szerinti pénzösszeg terhére finanszírozható költségeinek 
a meghatározását”
(rendeletben állapítsa meg.)

19. §  Az Mkk. törvény 27. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a törvény)
„d) az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és 
az  1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 36., 37. és 39. cikke,”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

4. Záró rendelkezések

20. §  Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

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

2020. évi LIII. törvény
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és a Magyar Állatorvosi 
Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény 
módosításáról*

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

1. §  Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 2. § (2) bekezdés 
j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A törvény alkalmazási köre kiterjed)
„j) a  laboratóriumok tevékenységére, valamint az  állatbetegségeket, illetve az  élelmiszer-fertőzéseket okozó 
kórokozókkal, károsítókkal vagy azokat potenciálisan tartalmazó anyagokkal folytatott egyes tevékenységekre;”

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. június 3-i ülésnapján fogadta el.
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2. §  Az Éltv. a következő 14/B. §-sal egészül ki:
„14/B.  § (1) Ha a  Magyarországon forgalomba hozott élelmiszer megegyezik egy másik tagállamban forgalmazott 
élelmiszerrel, az  élelmiszer előállítója, nem hazai előállítású élelmiszer esetében pedig az  első magyarországi 
forgalomba hozó felelős azért, hogy a  Magyarországon forgalomba hozott élelmiszer a  másik tagállamban 
forgalmazott élelmiszertől összetételében vagy jellemzőiben ne térjen el jelentősen, kivéve, ha azt jogszerű és 
objektív ok fennállása teszi szükségessé.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti jogszerű és objektív oknak minősül különösen, ha az  élelmiszer összetételében vagy 
jellemzőjében jelentkező eltérést az  e  törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint 
jogszabály által előírt követelményeknek való megfelelés, valamely alapanyag élelmiszer-jelölésen feltüntetett 
eredete, időszakos jellege vagy a  hazai fogyasztók egészséges és tápláló élelmiszerekhez való fokozottabb 
hozzáférésére érdekében tett receptúramódosítás indokolja.”

3. § (1) Az Éltv. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  élelmiszer-előállítás folyamatának, valamint a  károsítókra vonatkozó növényegészségügyi előírások 
hatálya alá tartozó növények, növényi termékek és egyéb anyagok nyomonkövethetősége és – szükséges 
esetben – az  áruk forgalomból történő visszahívhatósága érdekében az  élelmiszerlánc valamennyi szereplőjének 
az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában 
meghatározott nyomonkövethetőségi eljárást kell létrehoznia. A  nyomonkövethetőségi eljáráshoz kapcsolódóan 
naprakész dokumentációs rendszert kell működtetni az  élelmiszerek, a  takarmányok, az  élelmiszertermelésre 
szánt állatok, valamint az  élelmiszerbe vagy takarmányba bekerülő vagy vélhetően bekerülő egyéb anyagok 
tekintetében.”

 (2) Az Éltv. 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és az Éltv. 16. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel 
egészül ki:
„(3) Az  állatgyógyászati készítmény és a  növényvédő szer felhasználásának nyomonkövethetősége céljából 
az állatgyógyászati készítmény kiadására jogosító állatorvosi vény, valamint a növényvédő szer kiadására jogosító 
növényorvosi vény az  e  törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott tartalommal és formában 
állítható ki, amely tartalmazza legalább
a) az  állatorvos, az  állattartó, a  növényorvos, a  növényvédő szert felhasználó termelő, az  állatorvosi vénnyel vagy 
növényorvosi vénnyel rendelkező természetes vagy jogi személy nevét vagy cégnevét, lakcímét vagy székhelyét, 
telefonos és elektronikus elérhetőségét, valamint
b) az  állatorvos kamarai tagsági számát vagy a  növényorvos hatóságiengedély-számát, továbbá a  38/B.  § 
(2) bekezdése szerinti azonosítóját.
(4) Az  e  törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott állatgyógyászati készítmény, gyógyszeres 
takarmány és gyógyszeres köztes termék, valamint növényvédő szer felhasználásának nyomonkövethetősége 
érdekében az  ilyen termék forgalmazásáról és felhasználásáról az  állatgyógyászati készítmény vagy növényvédő 
szer forgalmazását végzőnek, a gyógyszeres takarmány, gyógyszeres köztes termék előállítójának, az állatorvosnak, 
a  felhasználó állattartónak, a növényorvosnak, továbbá a  felhasználó termelőnek e törvény végrehajtására kiadott 
jogszabályban meghatározott tartalmú nyilvántartást kell vezetnie, amely tartalmazza legalább a  nyilvántartott 
természetes vagy jogi személy nevét vagy cégnevét, lakcímét vagy székhelyét, telefonos és elektronikus 
elérhetőségét.
(5) A (4) bekezdés szerinti nyilvántartásból az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint 
a  38/A.  § szerinti élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszeren keresztül (a  továbbiakban: FELIR) elektronikus 
úton kell az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek adatot szolgáltatni.”

4. § (1) Az Éltv. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az élelmiszer- és a takarmányvállalkozás működése során
a) a  külső és a  belső környezetnek, az  elhelyezésnek, az  elrendezésnek, a  méreteknek, a  berendezéseknek, 
az  eszközöknek, a  technológiáknak, a  termelési és tárolási kapacitásnak, a  felhasznált élelmiszer, élelmiszer-
összetevők vagy takarmány biztonságosságának, minőségének, az  alkalmazott élelmiszerrel rendeltetésszerűen 
érintkezésbe kerülő anyagok, tárgyak és az  élelmiszerláncban felhasznált fertőtlenítőszerek megfelelőségének, 
biztonságos alkalmazásának, a  rovarok és rágcsálók elleni védekezésnek, az alkalmazott személyek egészségének, 
szakképesítésének, illetve szaktudásának alkalmasnak kell lennie az  élelmiszer- vagy takarmánybiztonsági és 
-minőségi előírások betartásának folyamatos garantálására;
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b) olyan önellenőrzési, minőségbiztosítási, nyomonkövetési, termékvisszahívási rendszereket vagy ilyen rendszerek 
olyan elemeit kell működtetni, amelyekkel biztosítható az  élelmiszer vagy takarmány biztonságossága, megfelelő 
minősége, azonosíthatósága és nyomonkövethetősége;
c) az  üzemelés teljes időtartama alatt jelen kell lennie egy – az  e  törvény végrehajtására kiadott jogszabályban 
meghatározott élelmiszer- vagy takarmánybiztonsági szaktudással rendelkező – azonnali intézkedésre feljogosított, 
felelős személynek.”

 (2) Az Éltv. 22. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az  élelmiszer- vagy takarmányvállalkozás információval rendelkezik arról vagy okkal feltételezi, hogy 
az  általa behozott, előállított, feldolgozott, gyártott vagy forgalmazott termék nem felel meg az  élelmiszer- vagy 
takarmánybiztonsági vagy -minőségi követelményeknek, és a  termék már kikerült a  közvetlen ellenőrzése alól, 
haladéktalanul kezdeményezi a termék forgalomból való kivonását és erről tájékoztatja az élelmiszerlánc-felügyeleti 
szervet.
(4) Az  élelmiszer- és a  takarmányvállalkozás haladéktalanul tájékoztatja az  élelmiszerlánc-felügyeleti szervet, 
ha információval rendelkezik arról vagy okkal feltételezi, hogy az  általa forgalomba hozott termék ártalmas lehet 
az  emberi vagy állati egészségre, és haladéktalanul bejelenti az  élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek a  veszély 
megelőzésére tett intézkedéseket.”

5. §  Az Éltv. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  e  törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott – az  (1)  bekezdés hatálya alá nem 
tartozó – esetekben
a) az élelmiszer- és a takarmányvállalkozás,
b) az  élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagot és tárgyat előállító, valamint az  első 
magyarországi forgalomba hozó,
c) az élelmiszerláncban felhasználásra szánt fertőtlenítőszereket előállító
köteles e tevékenység folytatására irányuló szándékát az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek bejelenteni.”

6. §  Az Éltv. 26. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv tevékenysége magában foglalja)
„a) a  talaj- és agrárkörnyezet-védelem élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos feladatait, valamint a  növényvédelmi 
feladatokat,”

7. §  Az Éltv. 28. § l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszter az élelmiszerlánc-felügyelet területén)
„l) az országos főállatorvos útján ellátja az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv szakmai irányítását, amelynek keretében 
közvetlen szakmai utasítást adhat az élelmiszerlánc-felügyeleti szervek részére hatósági eljárás lefolytatására
la) járványos állat- vagy növénybetegség megjelenése, valamint
lb) nagy egészségügyi kockázattal járó, nagy gazdasági kárral fenyegető, több megye területét érintő vagy 
Magyarország területén kívüli hatással is bíró élelmiszerlánc-esemény
esetén.”

8. §  Az Éltv. 30. § (1) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:
(Az állami laboratóriumok feladatai különösen)
„p) az  élelmiszerekkel és állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos élelmiszer-biztonsági és minőségügyi 
laboratóriumi vizsgálat végzése.”

9. §  Az Éltv. 31. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Károsítók, növények, növényi termékek vagy egyéb anyagok karanténban tartása, ha arra laboratóriumban kerül 
sor, állami laboratóriumban vagy az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által erre kijelölt nem állami laboratóriumban 
végezhető.”

10. §  Az Éltv. 32. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv növény- és talajvédelmi feladatkörében)
„c) gondoskodik a  zárlati károsítók felderítéséről, elterjedésük megelőzéséhez, felszámolásához, valamint 
visszaszorításukhoz szükséges intézkedések megtételéről;”
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11. §  Az Éltv. 33. § b) pont nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv)
„b) az állat-, valamint a növény-egészségügyi határállomásokkal rendelkező, illetve a ba) és bb) alpontok esetében 
az  egyéb határátkelőhelyeken, valamint növények, növényi termékek és egyéb anyagok behozatali ellenőrzésére 
engedélyezett helyeken,”

12. § (1) Az Éltv. 35. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Élelmiszer-biztonsági feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv nyilvántartásba veszi
a) az engedéllyel rendelkező vagy bejelentett
aa) élelmiszer- vagy takarmányvállalkozásokat,
ab) élelmiszer- vagy takarmányvállalkozási létesítményeket,
b) az élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagot és tárgyat előállítókat és az első magyarországi 
forgalomba hozókat, valamint
c) az élelmiszerláncban felhasználásra szánt fertőtlenítőszereket előállító létesítményeket.”

 (2) Az Éltv. 35. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv ellenőrzi a  14/B.  §-ban, valamint az  1169/2011/EU rendeletben foglaltak 
betartását.”

13. § (1) Az Éltv. 38. § (1) bekezdés 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az élelmiszerlánc hatósági felügyeletével kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében 
az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint nyilvántartást vezet)
„22. a  növényorvosokról, a  növényvédelmi gépek felülvizsgálatát végzőkről, a  használatban lévő növényvédelmi 
gépekről, a növényvédelmi szolgáltatási tevékenységet végzőkről és a növényvédelmi munkavégzőkről;”

 (2) Az Éltv. 38. § (1) bekezdése a következő 28. és 29. ponttal egészül ki:
(Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az élelmiszerlánc hatósági felügyeletével kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében 
az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint nyilvántartást vezet)
„28. az élelmiszerláncban felhasználásra szánt fertőtlenítőszereket előállító létesítményekről,
29. minősített vendéglátóipari és közétkeztetést végző létesítményekről.”

14. § (1) Az Éltv. 38/A. § (4) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Az e  törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére e  törvényben 
meghatározott feladatai ellátása érdekében megkeresésre adatokat kell átadni:)
„e) a tanulmányok befejezését igazoló oklevelekre vonatkozóan a felsőoktatási információs rendszerből,”

 (2) Az Éltv. 38/A. §-a a következő (11a) bekezdéssel egészül ki:
„(11a) Az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv kockázatbecsléssel, adatelemzéssel összefüggő tudományos célra, 
valamint kutatás-fejlesztési és statisztikai célból a  Magyar Állatorvostudományi Egyetem részére –  szerződésben 
meghatározottak szerinti ütemezésben – ingyenesen hozzáférést biztosít a FELIR-ben tárolt egyedi adatokhoz.”

15. §  Az Éltv. 38/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„38/B. § (1) A 47/B. § (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző, a szőlészetről és borászatról szóló törvény szerinti 
adatszolgáltató, valamint az  ökológiai gazdálkodási tevékenységet végző természetes személy, jogi személy vagy 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet köteles
a) a 38. § (2) bekezdés c) vagy d) pontja szerinti adatait,
b) a KKVtv. szerinti besorolást,
c) az élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó tevékenységét, továbbá
d) a tevékenység végzésének helyét
az élelmiszerlánc-felügyeleti szervhez nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni.
(2) Az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az  ügyfél bejelentése alapján nyilvántartásba veszi az  (1)  bekezdés 
szerinti adatokat, és egyidejűleg FELIR azonosító számot (a  továbbiakban: FELIR azonosító) állapít meg számára 
a nyilvántartásba vétel igazolására.
(3) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által megállapított FELIR azonosítóval kell rendelkeznie
a) a  38.  § szerint nyilvántartott állatorvosnak és növényorvosnak, valamint a  segédszemélyzetnek tevékenysége 
végzéséhez, és
b) az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott tevékenységet végzőnek.
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(4) Az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a  38/A.  § (8a)  bekezdése alapján a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
támogatási szervhez az  adott évben egységes kérelmet benyújtó ügyfél részére FELIR azonosítót állapít meg, 
ha az  ügyfél azzal az  egységes kérelem benyújtásakor nem rendelkezik. A  FELIR azonosító megállapításáról 
az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv értesíti az ügyfelet.
(5) Ha e  törvény, e  törvény végrehajtására kiadott rendelet vagy az  Európai Unió közvetlenül alkalmazandó 
jogi aktusai által engedélyezési vagy nyilvántartásba vételi kötelezettséggel járó tevékenység FELIR azonosító 
birtokában végezhető, de ezzel az ügyfél az engedély iránti kérelem benyújtásakor vagy a bejelentés megtételekor 
nem rendelkezik, az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az  engedély megadásakor vagy a  bejelentés nyilvántartásba 
vételekor az ügyfél számára FELIR azonosítót állapít meg.
(6) A  FELIR azonosítóval rendelkező ügyfél 15 napon belül köteles bejelenteni az  élelmiszerlánc-felügyeleti 
szervnek, ha
a) csődeljárás, felszámolás vagy végelszámolás alatt áll, átalakul, egyesül vagy szétválik,
b) FELIR azonosító köteles tevékenységét szünetelteti, megszünteti, vagy
c) változás következett be
ca) az (1) bekezdés szerinti adataiban, vagy
cb) az a) vagy b) pontban foglalt státuszában.
(7) Ha az ügyfél nem tesz eleget a  (6) bekezdésben foglalt kötelezettségének, de a  (6) bekezdésben foglalt eljárás 
megindulásáról, tevékenység megszüntetéséről vagy adatváltozásról az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv tudomást 
szerez, a  (6) bekezdésben foglalt eljárás megindulását, tevékenység megszüntetését vagy adatváltozást hivatalból 
vezeti át a FELIR-ben.
(8) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a honlapján közzéteszi
a) a FELIR azonosítót, az ügyfél-azonosító számot,
b) természetes személy nevét és születési dátumát, egyéni vállalkozó adószámát,
c) a jogi személy nevét és adóazonosító számát,
d) a nyilvántartásba vett személy által bejelentett tevékenységek és tevékenységi helyek listáját.
(9) A  FELIR azonosító visszavonása esetén az  élelmiszerlánc-szereplő adatait az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 
élelmiszerlánc-biztonsági célból 10 évig megőrzi, ezt követően az adatokat a nyilvántartásból törli.”

16. §  Az Éltv. 39. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha az ügyfél az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelet 35. cikk (3) bekezdésében foglalt hatósági 
laboratóriumi felülvizsgálat elvégzését kezdeményezi, az  ügyintézési határidő 60 nappal később jár le, mint 
az eljárásra egyébként irányadó határidő.”

17. §  Az Éltv. 44. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és az Éltv. 44. §-a a következő (1c) bekezdéssel 
egészül ki:
„(1b) Az  élelmiszer-rendész az  (1)  bekezdésben meghatározott cselekményeken túl jogosult a  Rendészeti  tv. 
15–19. §-a szerinti intézkedések foganatosítására.
(1c) A  Rendészeti tv. szerinti, az  élelmiszer-rendész törvényben meghatározott feladataival összefüggő jogellenes 
cselekményen, szabálysértésen, bűncselekményen az élelmiszerlánc-eseményt kell érteni.”

18. §  Az Éltv. 48. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az  e  törvény végrehajtására kiadott rendeletben, valamint az  Európai Unió 
közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában fel nem sorolt egyéb károsítóval erős mértékben fertőzött növény 
behozatalánál a  szállítmányra e  törvényben, e  törvény végrehajtására kiadott rendeletben, valamint az  Európai 
Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában foglaltak szerint növényvédelmi korlátozást rendelhet el, illetve 
a szállítmányt visszautasíthatja.”

19. §  Az Éltv. 55. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti kártalanítás jogosultja az  általános forgalmi adó bevallásában – a  bevallás 
benyújtására előírt határidőig – nyilatkozhat úgy, hogy a kártalanítás általános forgalmi adó tartalmának összegére 
a kártalanítás folyósítását követő 30. napig fizetési halasztást vesz igénybe.
(7) A jogosult a kártalanítási eljárás során jelzi a (6) bekezdés szerinti fizetési halasztás igénybevételét a kártalanítási 
eljárás lefolytatására kijelölt szervnél, és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a  kártalanítási összeget folyósító szerv 
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a  fizetési halasztással érintett összeget a  jogosult adószámára hivatkozással az  állami adóhatóságnál vezetett, 
általánosforgalmiadó-bevételi számlára utalja.”

20. §  Az Éltv. 57. §-a a következő v)–y) ponttal egészül ki:
(Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint, a feltárt 
jogsértés súlyával arányosan, a  jogsértésben rejlő kockázat mértékének és jellegének figyelembevételével a  következő 
intézkedéseket hozhatja:)
„v) az  érintett termék vonatkozásában elrendelheti az  ökológiai termelésre utaló kifejezés használatával történő 
forgalmazás korlátozását vagy megtiltását;
w) elrendelheti az  ökológiai gazdálkodási tevékenység egy része vagy egésze átállási idejének újraindulását, 
valamint az  ökológiai termelésre vonatkozó rendelkezések súlyos vagy ismétlődő megsértése esetén legfeljebb 
három évre kizárhatja a gazdasági szereplőt az ökológiai termelés ellenőrzési rendszeréből;
x) tanúsító szervezet
xa) ökológiai termelésre vonatkozó előírásokat sértő működése vagy tevékenység gyakorlása esetén elrendelheti 
a jogsértő állapot megszüntetését,
xb) tanúsítási, illetve ellenőrző tevékenységét vagy annak jogsértéssel érintett részét legfeljebb hatvan napra 
felfüggesztheti,
xc) elismerését, kijelölését visszavonhatja;
y) elrendelheti az  (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelet 138.  cikk (2)  bekezdésében foglalt 
intézkedéseket.”

21. §  Az Éltv. a következő 57/A. §-sal egészül ki:
„57/A. § Az 57. § v) és w) pontjában meghatározott intézkedés alkalmazásakor figyelmeztetés, illetve közigazgatási 
óvadék alkalmazásának nincs helye.”

22. §  Az Éltv. „Intézkedések” alcíme a következő 58/A. §-sal egészül ki:
„58/A.  § (1) Az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv elrendeli az  ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét annak 
az elektronikus hírközlő hálózat útján közzétett adatnak (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: elektronikus 
adat), amelynek hozzáférhetővé tétele vagy közzététele
a) e törvény hatálya alá tartozó hamisított, tiltott módon előállított vagy forgalomba hozott termék,
b) nem engedélyezett állatgyógyászati, illetve engedélyköteles termék vagy szolgáltatás, vagy
c) vényköteles állatgyógyászati készítmény vagy növényvédő szer vény nélkül történő
elérhetővé tételével összefügg.
(2) Az  elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 365 napra 
rendeli el.
(3) Az  elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét elrendelő határozatot az  élelmiszerlánc-felügyeleti 
szerv hirdetményi úton közli. A hirdetményt 3 napig kell az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv honlapján közzétenni. 
A határozat közlésének napja a hirdetmény közzétételét követő 3. nap.
(4) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (3) bekezdés szerinti határozatának kötelezettje – annak határozatban történő 
megjelölése nélkül – valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltató.
(5) Az  ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel végrehajtását a  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a  továbbiakban: 
NMHH) az elektronikus hírközlésről szóló törvény alapján szervezi és ellenőrzi.
(6) Az  ideiglenes hozzáférhetetlenné tételt az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a  (2)  bekezdés szerinti időtartam 
letelte előtt megszünteti, ha
a) az elrendelés oka már nem áll fenn, vagy
b) a  büntetőügyben eljáró bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság, illetve az  NMHH tájékoztatása alapján 
az  elektronikus adattal kapcsolatban elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele kényszerintézkedés, 
illetve elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele intézkedés elrendelése vagy végrehajtása van 
folyamatban.
(7) Az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv e  § szerinti intézkedés végrehajtásának időtartama alatt honlapján 
közzéteszi annak a  honlapnak az  elérhetőségét, amelynek tekintetében véglegessé vált döntésével ideiglenes 
hozzáférhetetlenné tételt rendelt el.”
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23. §  Az Éltv. 59.  § (7)  bekezdés d)  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép, valamint a  bekezdés a  következő 
e) ponttal egészül ki:
[A (6) bekezdés nem alkalmazható]
„d) a 63. § (1) bekezdés a) pont aa)–al) alpontjában meghatározott tényállások,
e) három éven belül ismételten megállapított azonos jogsértés”
(esetén.)

24. §  Az Éltv. „A bírságok kiszabásának általános szabályai és elvei” alcíme a következő 59/A. §-sal egészül ki:
„59/A. § (1) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv helyszíni bírságot szabhat ki, ha a jogsértés intézkedés alkalmazását 
nem teszi szükségessé. Helyszíni bírság nem alkalmazható három éven belül ismételten megállapított azonos 
jogsértés esetén.
(2) A helyszíni bírság legkisebb összege huszonötezer forint, legmagasabb összege százezer forint.”

25. §  Az Éltv. 62. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Élelmiszer-ellenőrzési bírságot kell kiszabni)
„f ) a 14/B. §-ban foglalt rendelkezés megsértése esetén;”

26. § (1) Az Éltv. 76. § (1) bekezdése a következő l)–n) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben)
„l) állapítsa meg az e törvény hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági eljárások szabályait;
m) állapítsa meg az  állatok jelölésére, nyilvántartására, a  marhalevél kiállítására és kezelésére vonatkozó részletes 
szabályokat.
n) állapítsa meg a hullatott agancs gyűjtésének, jelölésének, forgalomba hozatalának és nyilvántartásának részletes 
szabályait.”

 (2) Az Éltv. 76. § (2) bekezdés 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg)
„6. a nemzeti növény-egészségügyi szabályozás alatt álló károsítók körét, valamint azok behurcolása és elterjedése 
elleni növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó részletes szabályokat;”

 (3) Az Éltv. 76. § (2) bekezdés 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg)
„18. az élelmiszer-ellenőrzés rendjét;”

 (4) Az Éltv. 76. § (2) bekezdése a következő 56. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg)
„56. a diagnosztikai kilövés során használható eszközök körét.”

27. § (1) Az  Éltv. 77.  § (1)  bekezdés t)  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép, valamint az  (1)  bekezdés a  következő 
u)–w) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„t) a  növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a  228/2013/EU, a  652/2014/EU és az  1143/2014/EU  
európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a  69/464/EGK, a  74/647/EGK, a  93/85/EGK,  
a  98/57/EK, a  2000/29/EK, a  2006/91/EK és a  2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2016. október 26-i (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
u) az  élelmiszer- és takarmányjog, valamint az  állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a  növényegészségügyi 
szabályok, és a  növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági 
ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a  999/2001/EK, a  396/2005/EK, az  1069/2009/EK, 
az  1107/2009/EK, az  1151/2012/EU, a  652/2014/EU, az  (EU) 2016/429 és az  (EU) 2016/2031 európai parlamenti 
és  tanácsi rendelet, az  1/2005/EK és az  1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a  98/58/EK, az  1999/74/EK, 
a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és 
a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i 
(EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
v) a  gyógyszeres takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról, a  183/2005/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a  90/167/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2018. december 11-i (EU) 2019/4 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
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w) az  (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések 
alól mentesített bizonyos állat- és árukategóriák, valamint az  utasok személyes poggyászára és a  természetes 
személyeknek küldött, nem forgalomba hozatalra szánt áruk kisméretű szállítmányaira vonatkozó egyedi 
ellenőrzések tekintetében történő kiegészítéséről és a  142/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról szóló, 
2019. október 10-i (EU) 2019/2122 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

 (2) Az Éltv. 77. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„j) a 93/13/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 98/6/EK, a 2005/29/EK és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2161 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

28. §  Az Éltv.
 1. 4. § l) pontjában, 32. § (1) bekezdés h) pontjában, 38. § (8) bekezdésében, 63. § (1) bekezdés e) pontjában 

az „ökológiai gazdálkodással” szövegrész helyébe az „ökológiai termeléssel”,
 2. 8/C.  §-ában a „rendeletben meghatározottak” szövegrész helyébe a „rendeletben, valamint az  Európai Unió 

közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában meghatározottak”,
 3. 17. § (2) bekezdés a) pontjában a „jogszabály szerinti” szövegrész helyébe a „rendeletben, valamint az Európai 

Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában meghatározott”,
 4. 17/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „szaktanácsadási” szövegrész helyébe a „szakirányítási”,
 5. 17/A. § (3) bekezdésében

a) a „szaktanácsadás” szövegrész helyébe a „szakirányítás”,
b) a „szaktanácsadással” szövegrész helyébe a „szakirányítással”,

 6. 24.  § (1)  bekezdés e)  pontjában az  „a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4.  cikk 
(6)  bekezdése szerinti” szövegrész helyébe az  „az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
6. cikke szerinti”,

 7. 28.  § a)  pontjában, 48.  § (1)  bekezdésében a  „jogszabályban meghatározott” szövegrész helyébe 
a „rendeletben, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában meghatározott”,

 8. 30.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az  „azonosítása, szaporítóanyagok” szövegrész helyébe az  „azonosítása, 
növényi eredetű szaporítóanyagok”,

 9. 32.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a „jogszabály szerint” szövegrész helyébe a „rendelet, valamint az  Európai 
Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában foglaltak szerint”,

10. 32.  § (1)  bekezdés e)  pontjában az  „egyes állat- és növénybetegségek” szövegrész helyébe az  „egyes 
állatbetegségek és károsítók”,

11. 35.  § (6)  bekezdésében a  „létesítmények” szövegrész helyébe a  „vendéglátóipari létesítmények és 
közétkeztetést végző létesítmények”,

12. 37.  § (2)  bekezdés d)  pontjában az  „egyéb szemleköteles növények” szövegrész helyébe az  „egyéb 
vizsgálatköteles növények”,

13. 37.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében, 38.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „jogszabályban 
meghatározottak” szövegrész helyébe a „rendeletben, valamint az  Európai Unió közvetlenül alkalmazandó 
jogi aktusában meghatározottak”,

14. 38.  § (1)  bekezdés 6.  pontjában az  „állat-egészségügyi felügyelet” szövegrész helyébe az  „állat- és 
növényegészségügyi felügyelet”,

15. 38. § (2a) bekezdésében a „27. pontja” szövegrész helyébe a „27–29. pontja”,
16. 38/A.  § (1)  bekezdésében az „az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszert (a  továbbiakban: FELIR)” 

szövegrész helyébe az „a FELIR-t”,
17. 38/A. § (2) bekezdés e) pontjában

a) az „ökológiai gazdálkodási” szövegrész helyébe az „ökológiai termelési”,
b) az „ökológiai gazdálkodás” szövegrész helyébe az „ökológiai termelés”,

18. 38/A.  § (3a)  bekezdésében az  „állattenyésztésről szóló 1993.  évi CXIV.  törvény 18.  § (5)  bekezdésében” 
szövegrész helyébe az  „állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló 
2019. évi LVI. törvény 4. §-ában”,
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19. 38/A.  § (6)  bekezdésében a „38.  § (1)  bekezdésének b), c), f )–h)  pontjában” szövegrész helyébe a „38.  § 
(1) bekezdés 2., 3., és 6–8. pontjában”,

20. 44. § (1) bekezdés f ) pontjában a „kivételek” szövegrész helyébe a „feltételek”,
21. 44. § (6a) bekezdésében az „átadásával egyedileg” szövegrész helyébe az „átadásával egyidejűleg”,
22. V. Fejezet címében az „ÉLELMISZER ÉS TAKARMÁNY-BIZTONSÁGI ” szövegrész helyébe az „ÉLELMISZER- ÉS 

TAKARMÁNYBIZTONSÁGI”,
23. 57. §

a) nyitó szövegrészében a  „jogszabályban meghatározottak” szövegrész helyébe a  „rendeletben, 
valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában meghatározottak”,

b) a) és j) pontjában a „határozott időre” szövegrész helyébe a „legfeljebb egy évre”,
c) a)  pontjában a  „működést megtilthatja” szövegrész helyébe a  „működést legfeljebb három évre 

megtilthatja”,
d) d) pontjában a „visszavonhatja” szövegrész helyébe a „visszavonhatja vagy nyilvántartásba vett nem 

állami laboratórium működését feltételhez kötheti vagy megtilthatja”,
e) g) pontjában az „a termék” szövegrész helyébe a „termék, eszköz, anyag vagy más tárgy”,

24. 60.  § (1)  bekezdés o)  pontjában a  „jogszabályban előírt” szövegrész helyébe a  „rendeletben, valamint 
az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában előírt”,

25. 63.  § (1)  bekezdés a)  pont am)  alpontjában, 71.  § (4)  bekezdés a)  pontjában az „ökológiai gazdálkodásra” 
szövegrész helyébe az „ökológiai termelésre”,

26. 64. § (9) bekezdésében a „(9) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(8) bekezdésben”,
27. 71.§ (4)  bekezdés c)  pontjában az  „azonosításra alkalmas adatait” szövegrész helyébe az  „azonosításra 

alkalmas adatait, a feltárt szabálytalanságot”,
28. 71.§ (4) bekezdés e) pontjában a „jogsértést” szövegrész helyébe a „feltárt szabálytalanságot”,
29. 76. § (2) bekezdés 33. pontjában az „ökológiai és” szövegrész helyébe az „ökológiai termelési és”
szöveg lép.

29. §  Az Éltv. Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

30. §  Hatályát veszti az Éltv.
a) 10. § (5) bekezdése;
b) 38/A. § (2) bekezdés k) pontja;
c) 38/A. § (4) bekezdés a) pontja;
d) 77. § (1) bekezdés g) és h) pontja;
e) Melléklet 48. pont d) és e) alpontja.

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

31. § (1) A  Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az  állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012.  évi 
CXXVII. törvény (a továbbiakban: Máoktv.) 2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„e) állatorvosi rendelő: állatorvosi végzettséggel rendelkező személy által szakmailag irányított, az  állatorvosi 
tevékenység végzésére alkalmas helyiségekből álló állat-egészségügyi szolgáltató intézmény, amelyben állatorvosi 
alapellátás és sürgősségi (baleseti) sebészeti és testfelszíni beavatkozások mellett elkülönített műtőhelyiségben 
teljeskörűen végezhető testüreget, ízületet érintő steril sebészeti, szülészeti, szemészeti, valamint diagnosztikai célú 
műtét;”

 (2) A Máoktv. 2. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„i) állatorvosi alapellátó rendelő: állatorvosi végzettséggel rendelkező személy által szakmailag irányított, 
az  állatorvosi tevékenység végzésére alkalmas helyiségből vagy helyiségekből álló állatorvosi alapellátást végző 
állat-egészségügyi szolgáltató intézmény, amelyben elkülönített műtőhelyiség hiányában – sürgősségi (baleseti) 
sebészeti és kisebb testfelszíni beavatkozások kivételével – nem végezhető testüreget, ízületet érintő steril 
sebészeti, szülészeti, szemészeti, valamint diagnosztikai célú műtét.”
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32. §  A Máoktv. 7. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A területi közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:)
„a) a területi tisztségviselők, az országos elsőfokú etikai bizottság tagjának és póttagjának, a felügyelőbizottság és 
az oktatási bizottság, valamint egyéb állandó bizottság tagjainak a megválasztása,”

33. § (1) A Máoktv. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  területi közgyűlés az  országos elsőfokú etikai bizottság egy tagját és egy póttagját titkos szavazással négy 
évre választja meg.”

 (2) A Máoktv. 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezdés lép:
„(5) A felügyelőbizottság és az oktatási bizottság elnöke tisztségviselőként látja el feladatait.”

34. §  A Máoktv. 10. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az elnökség tagjai:)
„d) további hat választott és két delegált elnökségi tag.”

35. §  A Máoktv. 12.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  Máoktv. 12.  §-a a  következő 
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A  küldöttközgyűlés elnökséget hoz létre, amelynek hat tagját a  Kamara tagjai közül titkos szavazással négy 
évre választja meg. Az elnökség két delegált tagja (a továbbiakban: delegált elnökségi tag) a mindenkori országos 
főállatorvos és az Állatorvostudományi Egyetem mindenkori rektora.
(1a) A  delegált elnökségi tagot az  elnökségi ülésen a  kamarai szervezeti tagságától függetlenül tanácskozási jog 
illeti meg.”

36. §  A Máoktv. 15. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A delegált elnökségi tagok kivételével összeférhetetlen a kamarai tisztség viselésével, ha a tag”

37. §  A Máoktv. 19. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kamara tagja lehet az, aki)
„a) az  Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes valamely állam állampolgára vagy azzal azonos 
megítélés alá eső személy,”

38. §  A Máoktv. 21. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a Kamara a felfüggesztésről haladéktalanul értesíti az élelmiszerlánc-
felügyeleti szervet.”

39. §  A Máoktv. 22. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben a  Kamara a  tagsági jogviszony megszüntetéséről haladéktalanul 
értesíti az élelmiszerlánc-felügyeleti szervet.”

40. § (1) A  Máoktv. 25.  § (3)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  Máoktv. 25.  §-a a  következő (3a) és 
(3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Elsőfokú etikai bizottságként az országos elsőfokú etikai bizottság jár el. Az országos elsőfokú etikai bizottság 
az elsőfokú etikai eljárás lefolytatására legalább három főből álló eseti etikai bizottságot (a továbbiakban: eseti etikai 
bizottság) hoz létre.
(3a) Az  országos elsőfokú etikai bizottság elnöke az  országos elsőfokú etikai bizottság tagjai közül határozattal 
jelöli ki az  eseti etikai bizottság tagjait és elnökét. Az  etikai ügy tárgyalására létrehozott eseti etikai bizottságba 
ki kell jelölni az  etikai eljárás alá vont kamarai tag szervezeti tagsága szerinti területi szervezet közgyűlése által 
megválasztott országos elsőfokú etikai bizottsági tagot, annak akadályoztatása esetén a megválasztott póttagot.
(3b) Fellebbezés esetén másodfokon az országos másodfokú etikai bizottság jár el.”

 (2) A Máoktv. 25. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Akivel szemben a (4) és (5) bekezdésben meghatározott kizárási ok áll fenn, köteles azt bejelenteni. Kizárási okot 
az  eljárás alá vont és az  etikai eljárást kezdeményező kamarai tag is az  eljárás bármely szakaszában bejelenthet. 
A  kizárási okot az  eljáró országos elsőfokú etikai bizottság elnökének, az  országos első- és a  másodfokú etikai 
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bizottság elnökével szembeni kizárási okot a  Kamara elnökének kell bejelenteni, aki határoz az  eljárásból való 
kizárás tárgyában, és kijelöli az etikai eljárásban részt vevő póttagot.”

41. §  A Máoktv. a következő 33/A. §-sal egészül ki:
„33/A. § (1) Az üzemi állatorvos állatorvosi tevékenységet folytató állategészségügyi szolgáltatónak nem minősülő 
munkáltatója, munkáltatójának kapcsolt vállalkozása vagy munkáltatójával irányítási vagy fenntartói viszonyban 
álló szerv számára munkaviszony vagy tagsági viszony, továbbá a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény 
szerint a fogadó szervezet (e § alkalmazásában munkáltató és fogadó szervezet együtt a továbbiakban: munkáltató) 
számára önkéntes jogviszony formájában (e § alkalmazásában munkaviszony, tagsági viszony és önkéntes 
jogviszony együtt a továbbiakban: munkaviszony).
(2) Az  üzemi állatorvos – kapcsolt vállalkozások kivételével – legfeljebb egy, az  (1)  bekezdés szerinti jogalannyal 
állhat állatorvosi tevékenység folytatására irányuló munkaviszonyban.
(3) Az üzemi állatorvos állatorvosi tevékenység folytatására a munka törvénykönyvéről szóló törvény szerinti több 
munkáltató által létesített munkaviszonyt csak olyan munkáltatókkal létesíthet, amelyek egymásnak kapcsolt 
vállalkozásai.
(4) Az üzemi állatorvos munkáltatóján kívüli harmadik személy számára nem végezhet állatorvosi tevékenységet.
(5) Az üzemi állatorvos e tevékenységét praxisengedély nélkül végezheti.
(6) A  munkáltató a  kamarai tagdíj és a  szakmai felelősségbiztosítás díjának megfizetését az  üzemi állatorvostól 
átvállalhatja.”

42. §  A Máoktv. 36. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) A  (2)  bekezdés szerinti feltételen túlmenően állatorvosi tevékenység önálló tevékenység formájában történő 
végzésére az az állatorvos jogosult, aki rendelkezik
a) az Állatorvostudományi Egyetemen (vagy annak jogelődjén) megszerzett szakállatorvosi végzettséggel,
b) a Kamara specialistája (kamarai specialista vagy praxisvezetői) végzettséggel,
c) legalább PhD tudományos fokozattal,
d) európai állatorvosi szakkollégiumi tagsággal, vagy
e) a Kamara által igazolt húsz év időtartamú magánállatorvosi vagy szolgáltató állatorvosi szakmai gyakorlattal.”

43. §  A Máoktv. 38. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) Gazdasági társaság vagy szövetkezet formájában működő állategészségügyi szolgáltató akkor jogosult 
praxisengedélyre, ha működése során a 34. § (2) bekezdésének a), b), d) vagy e) pontja alapján foglalkoztat legalább 
egy olyan
a) legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező állatorvost, aki rendelkezik
aa) az Állatorvostudományi Egyetemen (vagy annak jogelődjén) megszerzett szakállatorvosi végzettséggel,
ab) a Kamara specialistája végzettséggel,
ac) legalább PhD tudományos fokozattal, vagy
ad) európai állatorvosi szakkollégiumi tagsággal, vagy
b) állatorvossal, aki rendelkezik a  Kamara által igazolt húsz év időtartamú magánállatorvosi vagy szolgáltató 
állatorvosi szakmai gyakorlattal.”

44. §  A Máoktv. 38. §-a a következő (2a)–(2d) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Gazdasági társaság akkor jogosult praxisengedélyre, ha a  tulajdoni hányadának és a  legfőbb döntéshozó 
szervét megillető szavazati jogoknak a  többségével a  gazdasági társaság állategészségügyi szolgáltatásában 
személyesen közreműködő állatorvos rendelkezik.
(2b) A  (2a)  bekezdésben foglalt feltételt teljesítettnek kell tekinteni, ha a  gazdasági társaság állategészségügyi 
szolgáltató tulajdoni hányadának és a  legfőbb döntéshozó szervét megillető szavazati jognak a  többségével 
rendelkező és a  gazdasági társaságban személyesen közreműködő állatorvos elhalálozik, és az  állategészségügyi 
szolgáltató a  (2a)  bekezdésben foglaltak kivételével továbbra is megfelel a  praxisengedélyre való jogosultság 
feltételeinek és a gazdasági társaság állategészségügyi szolgáltató tulajdoni hányadának és a  legfőbb döntéshozó 
szervét megillető szavazati jognak a  többségével az  elhunyt házastársa vagy egyenes ági hozzátartozója vagy 
örökbe fogadott, mostoha vagy nevelt gyermeke jogosult rendelkezni.
(2c) Ha az  önálló tevékenység keretében praxisengedéllyel rendelkező állatorvos elhalálozik, a  Kamara 
a  praxisengedélyt a  házastársa vagy egyenes ági hozzátartozója vagy örökbe fogadott, mostoha vagy nevelt 
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gyermeke részére kérelemre kiadja, ha a hagyatékátadó végzés a praxisengedély jogosultjaként jelölte meg, feltéve, 
hogy a 34. § (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelő állatorvost foglalkoztat. A Kamara a hagyatékátadó 
végzés bevárása nélkül adja meg a  praxisengedélyt, ha a  praxisengedély elhunyt jogosultja a  jogosultságról még 
életében halála esetére közjegyzői okiratban rendelkezett.
(2d) Az állategészségügyi szolgáltatónak a (2b) vagy (2c) bekezdés szerinti jogosult által ellenérték fejében történő 
átengedése esetén elővásárlási joggal rendelkezik az  állategészségügyi szolgáltatónál szabadfoglalkozás vagy 
munkaviszony keretében legalább egy éve foglalkoztatott és a  34.  § (1)  bekezdésében foglaltaknak megfelelő 
állatorvos.”

45. §  A Máoktv. a következő 42/A. §-sal egészül ki:
„42/A. § (1) Az állat kezelésére irányuló kérelem elfogadásával az állattartó és az állategészségügyi szolgáltató között 
kezelési szerződés jön létre. A kezelési szerződés alapján az állategészségügyi szolgáltató az állat részére szakszerű 
és a  szakmai követelményeknek megfelelő állatorvosi tevékenységet nyújt és annak eredményére törekszik 
az eredmény bekövetkezésének garantálása nélkül, kivéve, ha a  felek megállapodása alapján az állategészségügyi 
szolgáltató kifejezetten meghatározott eredmény létrehozására vállalkozott. Az  állategészségügyi szolgáltatót 
tevékenységéért az  állattartó részéről díjazás illeti meg, kivéve, ha a  felek kifejezetten térítésmentességben 
állapodtak meg.
(2) Az  állategészségügyi szolgáltató – a  (3)  bekezdésben foglaltak kivételével – indokolás nélkül visszautasíthatja 
a  kezelési szerződés megkötését. Visszautasítás esetén az  állattartót – kérésére írásban is – tájékoztatni kell 
a szakszerű ellátás legközelebbi lehetőségéről.
(3) Az állategészségügyi szolgáltató nem tagadhatja meg az elsősegélynyújtást, valamint a bejelentési kötelezettség 
alá tartozó fertőző állatbetegség gyanúja esetén a szükséges intézkedések megtételét.
(4) Az  állategészségügyi szolgáltató köteles az  állattartó részére felvilágosítást adni a  diagnózisról, a  kezelésről, 
valamint a betegség várható lefolyásának prognózisáról.
(5) Az  állategészségügyi szolgáltató felel a  kezelési hiba elkövetésével, illetve a  szükséges beavatkozás el nem 
végzésével az állattartót ért kárért.
(6) Az  állategészségügyi szolgáltató a  kezeléshez további állategészségügyi szolgáltatót vehet igénybe, kivéve, 
ha ez  ellen az  állattartó tiltakozik. Az  állategészségügyi szolgáltató úgy felel az  általa igénybe vett másik 
állategészségügyi szolgáltató tevékenységéért, mintha maga járt volna el.
(7) Ha az  állategészségügyi szolgáltató a  kezelést térítésmentesen vállalta, a  térítésmentesség – a  felek eltérő 
rendelkezése hiányában – kiterjed a (6) bekezdés szerinti esetre is.
(8) Az  állategészségügyi szolgáltató a  kezelési szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha az  állattartó 
a szükséges együttműködést megtagadja, viselkedésével a további kezelést veszélyezteti vagy az állategészségügyi 
szolgáltató üzemszerű működését zavarja.
(9) Az  állattartó a  kezelési szerződést bármikor indokolás nélkül felmondhatja, azonban köteles megtéríteni 
az állategészségügyi szolgáltató által elvégzett kezelés ellenértéke mellett az állategészségügyi szolgáltatónak a díj 
teljesítéssel arányos része mellett a kezelési szerződés alapján felmerült további indokolt költségeit. Ha az állattartó 
a kezelési szerződést azért mondta fel, mert súlyos kezelési hiba miatt megrendült az állategészségügyi szolgáltató 
szakmai alkalmasságába vetett bizalma, a  szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint igényelheti a  kárának 
megtérítését.
(10) Az  állatorvos az  állatorvosi tevékenységet az  adott helyzetben általában elvárható gondossággal, a  szakmai 
követelmények keretei között, az etikai szabályok megtartásával, legjobb tudása, erkölcsi felfogása és lelkiismereti 
meggyőződése szerint, a  rendelkezésére álló tárgyi és személyi feltételek által meghatározott szinten, szakmai 
kompetenciájának megfelelően nyújtja.
(11) Az  állatorvos a  szakmai irányelvek, az  etikai szabályzatban foglaltak, valamint a  hatósági rendelkezések 
figyelembevételével – a  (3)  bekezdésben foglalt kivétellel – jogosult dönteni abban a  kérdésben, hogy az  adott 
esetben vállalkozik-e az állatorvosi feladatok végzésére.”

46. §  A Máoktv. a következő 53. §-sal egészül ki:
„52. § Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és a Magyar Állatorvosi Kamaráról, 
valamint az  állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012.  évi CXXVII.  törvény módosításáról szóló 
2020.  évi LIII.  törvény (a  továbbiakban: Módtv.) hatálybalépésekor már praxisengedéllyel rendelkező társas 
vállalkozás esetében a 38. § (2a) bekezdésében foglalt feltételnek a tulajdoni hányad, illetve a legfőbb döntéshozó 
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szervben fennálló szavazati jogok arányának a  Módtv. hatálybalépését követő első megváltoztatásától kell 
megfelelni.”

47. §  A Máoktv. a következő 54. §-sal egészül ki:
„53.  § A Módtv. hatálybalépésekor működő, a  Kamara területi szervezeteinek közgyűlése által létrehozott etikai 
bizottságok megbízatása a  Módtv. hatálybalépését követően megválasztott országos elsőfokú etikai bizottság 
elnökének hivatalba lépéséig meghosszabbodik.”

48. §  A Máoktv. a következő 54. §-sal egészül ki:
„54.  § A 36.  § (2)  bekezdése szerinti 5 éves szakmai gyakorlatra vonatkozó rendelkezést 2017., 2018., 2019. és 
2020.  évben állatorvosi diplomát szerzett állatorvos vonatkozásában a  diploma megszerzésének évét követő 
hatodik év első napjától kell alkalmazni.”

49. §  A Máoktv. a következő 55. §-sal egészül ki:
„55.  § (1) A  21.  § (2a)  bekezdése és a  22.  § (3a)  bekezdése a  szakmai képesítések elismeréséről szóló, 
2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 56a. cikk (2) bekezdésének való megfelelést 
szolgálja.
(2) A  38.  § (2a) és (2b)  bekezdése a  belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (2) bekezdés c) pontjának való megfelelést szolgálja.”

50. §  A Máoktv.
 1. 10. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint (2) bekezdés c) pontjában az „országos etikai” szövegrész helyébe 

az „országos első- és másodfokú etikai”,
 2. 11. § (2) bekezdés b) pontjában, 13. § (1) bekezdésében, valamint 17. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában 

az „országos etikai” szövegrész helyébe az „országos másodfokú etikai”,
 3. 15.  § (5)  bekezdésében az „etikai, az  országos etikai” szövegrész helyébe az „országos első- és másodfokú 

etikai”,
 4. 19. § (3) bekezdés a) és d) pontjában, valamint 19. § (5) bekezdésében a „két” szövegrész helyébe a „három”,
 5. 25.  § (2)  bekezdésében az „etikai bizottság és az  országos etikai” szövegrész helyébe az „országos első- és 

másodfokú etikai”,
 6. 25.  § (4)  bekezdésében az „Etikai bizottság és országos etikai” szövegrész helyébe az „Az országos első- és 

másodfokú etikai”,
 7. 26. § (2) bekezdésében az „etikai bizottság” szövegrész helyébe az „országos elsőfokú etikai bizottság”,
 8. 26. § (4) bekezdésében az „etikai bizottság” szövegrészek helyébe az „eseti etikai bizottság”,
 9. 26. § (5) bekezdésében az „etikai bizottság” szövegrész helyébe az „országos elsőfokú etikai bizottság”,
10. 27.  § (5)  bekezdésében az  „a területi etikai bizottság vagy az  országos etikai” szövegrész helyébe 

az „az országos első- vagy másodfokú etikai”,
11. 28. § (3) bekezdésében, valamint 30. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „országos 

etikai” szövegrész helyébe az „országos másodfokú etikai”,
12. 30. § (1) bekezdésében az „eljáró etikai” szövegrész helyébe az „eljáró elsőfokú etikai”
szöveg lép.

51. §  Hatályát veszti a Máoktv.
a) 17. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja,
b) 26. § (3) bekezdése,
c) 42. § (1)–(3) bekezdése,
d) 50. § (8) bekezdésében az „a 37. § (4) és (5) bekezdése,” szövegrészek.

52. §  Nem lép hatályba a Máoktv. 37. § (4) és (5) bekezdése.

3. Záró rendelkezések

53. § (1) Ez  a  törvény – a  (2) és (3)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  kihirdetését követő második hónap első napján lép 
hatályba.
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 (2) A 32. §, a 33. §, a 40. §, az 50. § 1–3. pontja és 5–12. pontja, valamint az 51. § a) pontja 2021. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 21. §, a 42. §, a 43. §, a 48. § és az 52. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

54. § (1) Ez a törvény
a) a  növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a  228/2013/EU, a  652/2014/EU és  

az  1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a  69/464/EGK,  
a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2016. október 26-i (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint

b) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi 
szabályok, és a  növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett 
hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a  999/2001/EK, a  396/2005/EK, 
az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 
európai parlamenti és tanácsi rendelet, az  1/2005/EK és az  1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint 
a  98/58/EK, az  1999/74/EK, a  2007/43/EK, a  2008/119/EK és a  2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, 
és a  854/2004/EK és a  882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a  89/608/EGK, a  89/662/EGK, 
a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi 
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
 (2) A  2.  §, a  12.  § (2)  bekezdése, valamint a  25.  § a  93/13/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a  98/6/EK, a  2005/29/EK 

és a  2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az  uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb 
végrehajtása és korszerűsítése tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. november 27-i (EU)  2019/2161 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (3) A 38. és a 39. § a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 56a. cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

 (4) A 44. § a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
15. cikk (2) bekezdés c) pontjának való megfelelést szolgálja.

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

1. melléklet a 2020. évi LIII. törvényhez

 1. Az Éltv. Melléklete a következő 1/A. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„1/A. állatbetegség: a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a  továbbiakban: 
(EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet] 4. cikk 16. pontjában meghatározott betegség;”

 2. Az  Éltv. Melléklet 5.  pontja helyébe a  következő pont lép, valamint a  Melléklet a  következő 5/A. és 5/B.  ponttal 
egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„5. állati eredetű melléktermék: az  1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3.  cikk 1.  pontja szerinti 
fogalom;
5/A. állati eredetű melléktermékből származó termék: az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 
2. pontja szerinti fogalom;
5/B. állati eredetű szaporítóanyag: az  (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4.  cikk 28.  pontjában 
meghatározott szaporítóanyag;”

 3. Az Éltv. Melléklete a következő 7/A. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„7/A. állatorvosi vény: állatorvosi képesítéssel rendelkező személy által kiadott, állatgyógyászati készítmény 
rendelésére vonatkozó, papíralapú vagy elektronikus vény vagy megrendelő;”
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 4. Az Éltv. Melléklete a következő 8/A. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„8/A. áru: az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 11. pontja szerinti fogalom;”

 5. Az  Éltv. Melléklet 9/A.  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép, valamint a  Melléklet a  következő 9/B. és 
9/C. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„9/A. diagnosztikai célú kilövés: vadon élő állatok állatbetegség megelőzése, megállapítása, továbbterjedésének 
megakadályozása, kártételének csökkentése, felszámolása érdekében járványvédelmi intézkedésként 
végrehajtott leölése, amely nem minősül a vadnak engedélyezett eszközzel és engedélyezett módon vadász által, 
vadászterületen történő elejtésének;
9/B. egyéb anyag: az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 5. pontja szerinti fogalom;
9/C. EK-műtrágya: a 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke szerinti műtrágya;”

 6. Az Éltv. Melléklete a következő 22/A. és 22/B. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„22/A. ellenőrzési rendszer: az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 7. pontja szerinti fogalom;
22/B. ellenőrzési terv: az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 8. pontja szerinti fogalom;”

 7. Az Éltv. Melléklete a következő 30/C. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„30/C. gyógyszeres köztes termék: az  (EU) 2019/4 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3.  cikk (2)  bekezdés 
b) pontjában meghatározott termék;”

 8. Az  Éltv. Melléklet 32.  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép, valamint a  Melléklet a  következő 32/A.  ponttal 
egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„32. harmadik ország: az  Európai Unión kívüli ország, valamint növényegészségügyi vonatkozásban 
a 2016/2031 (EU) európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (3) bekezdésében meghatározott terület;
32/A. határállomás: az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 38. pontja szerinti fogalom.”

 9. Az Éltv. Melléklet 37. és 38. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„37. károsító: a  2016/2031/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott 
károsító;
38. kockázat: az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 24. pontja szerinti fogalom;”

 10. Az Éltv. Melléklet 43. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„43. növény: az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 1. pontja szerinti fogalom;”

 11. Az Éltv. Melléklet 47. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„47. növényi termék: az  (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 2. pontjában meghatározott 
fogalom;”

 12. Az Éltv. Melléklet 61. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„61. takarmányjog: az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 2. pontja szerinti fogalom;”

 13. Az Éltv. Melléklete a következő 68/A. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„68/A. veszély: az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 23. pontja szerinti fogalom;”

 14. Az Éltv. Melléklet 69. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„69. védett zóna: az  Európai Unió olyan területe, amely a  2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
32. cikkében foglaltak szerint védett zónaként elismerést kapott;”

 15. Az Éltv. Melléklet 75. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„75. zárlati károsító: az  (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3.  cikkében meghatározott 
feltételeknek megfelelő károsító;”
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2020. évi LIV. törvény
a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról 
szóló 1994. évi XLII. törvény, valamint a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló  
2016. évi LXXIII. törvény módosításáról*

1. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító 
Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosítása

1. § (1) A  Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 
1994. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Exim törvény) 2. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(Az Eximbank a  magyar áruk és szolgáltatások exportjához, a  beszállítói ügyletekhez, az  exportcélú befektetésekhez, 
a  belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet nemzetközi versenyképességet javító befektetéseihez, beruházásaihoz, 
forgóeszközigényeihez, a  nemzetközi segélyügyletekhez, a  magyar befektetők külföldi befektetéseihez, valamint 
az  importhoz, továbbá Magyarországon megvalósuló külföldi beruházásokhoz és azok érdekében létrejött 
jogviszonyokhoz kapcsolódó alábbi pénzügyi szolgáltatási tevékenységet, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási 
tevékenységet és befektetési szolgáltatási tevékenységet végzi:)
„i) kezesség- és garanciavállaláshoz kapcsolódóan pénzügyi szolgáltatás közvetítése.”

 (2) Az Exim törvény 2. § (1d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1d) Az  Eximbank az  (1a)  bekezdés szerinti tevékenységén túl jogosult bel- és külföldi alternatív befektetési alap 
alapításához vagy ahhoz történő csatlakozáshoz kapcsolódóan befektetési jegyet jegyezni vagy megszerezni.”

 (3) Az Exim törvény 2. §-a a következő (1f ) bekezdéssel egészül ki:
„(1f ) Az Eximbank jogosult alternatív befektetési alapkezelőt alapítani vagy abban részesedést szerezni.”

2. §  Az Exim törvény „Költségvetési kapcsolatok” alcíme a következő 9. §-sal egészül ki:
„9.  § E törvénynek az  Eximbank által az  állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciaügyletre vonatkozó 
rendelkezéseit az  Eximbank által kormányrendeletben előírt feltételekkel vállalt készfizető kezességre is 
alkalmazni kell.”

3. § (1) Az Exim törvény 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  575/2013/EU rendelet 395.  cikk (1)  bekezdésétől eltérően hitelintézetnek nem minősülő egy ügyféllel 
vagy ügyfélcsoport nem hitelintézet tagjával szembeni kitettség értékének az  együttes összege nem haladhatja 
meg az  Eximbank szavatoló tőkéjének harmincöt százalékát. A  hitelintézetekkel szembeni – ügyfelenként vagy 
ügyfélcsoportonként külön számított – kitettség értékének összege nem haladhatja meg az  Eximbank szavatoló 
tőkéjének kétszáz százalékát.”

 (2) Az Exim törvény 21. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  575/2013/EU rendelet I.  melléklet 4.  pontja szerinti alacsony kockázatú kategóriába sorolandók azok 
a  mérlegen kívüli kötelezettségvállalások, amelyekből a  kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó fedezet még nem 
érvényesíthető állapota miatt az Eximbank belső szabályzata szerint lehívás, folyósítás nem valósulhat meg.”

4. §  Hatályát veszti az Exim törvény 1. § (5a) bekezdés 5–7. pontja.

2. A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosítása

5. §  A külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.) 31.  §-a 
a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az a tartós külszolgálatra kihelyezett, aki vezetői pótszabadságra és a kormányzati igazgatásról szóló törvény 
155.  § (1) és (2)  bekezdése szerinti pótszabadságra nem jogosult, az  ötvenedik életévének betöltésétől évente 
3 munkanap pótszabadságot is igénybe vehet.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. június 3-i ülésnapján fogadta el.
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6. §  A Külszoltv. 33. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Ha a felkészülési állományba kinevezett kormánytisztviselő táppénzre, baleseti táppénzre, csecsemőgondozási 
díjra, gyermekgondozási díjra, örökbefogadói díjra jogosult, akkor a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 
1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) szabályai az  irányadóak. A  11.  § (3)  bekezdése szerinti külföldi 
felkészülési állományba, valamint a  21.  § (2)  bekezdése szerinti belföldi felkészülési állományba kinevezett 
kormánytisztviselőt az  Ebtv.-ben meghatározott betegszabadsága idejére a  11.  § (4)  bekezdése szerinti 
illetményének a 60%-a illeti meg.”

7. § (1) A Külszoltv. 58/C. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) E  törvény szerinti azon kormánytisztviselőt, aki felett a  kormányzati igazgatásról szóló törvény 81.  § 
(1) bekezdése szerint a minisztérium hivatali szervezetének vezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat,
a) az  e  törvény hatálya alá tartozó másik kihelyező szervnél történő tartós külszolgálati kihelyezés érdekében 
történő külszolgálati kirendelés esetén,
b) a kormányzati igazgatásról szóló törvény 103. §-a szerinti vagy ezzel egyenértékű tevékenység esetén,
c) – a  kormányzati igazgatásról szóló törvény 104.  § (8)  bekezdésében foglaltaktól eltérően – állam- vagy 
kormányközi nemzetközi szervezetnél, illetve nemzetközi vagy regionális szervezetnél vagy az  Európai Unió 
szerveinél külügyi, külpolitikai, nemzetközi vagy egyéb diplomáciai tevékenység megkezdése érdekében történő 
átmeneti jogviszony létesítése esetén,
d) a kormányzati igazgatásról szóló törvény a 131. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben, vagy
e) a  minisztériummal jogviszonyban álló házas- vagy élettársa a)–c)  pont szerinti tevékenysége miatt 
a kormánytisztviselőnek a munkáltató által engedélyezett munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettség alóli 
mentesülése esetén,
annak időtartamára a  kihelyező vezető a  kormányzati igazgatásról szóló törvény 56.  § (4)  bekezdése szerinti 
álláshelyre, külföldi felkészülési állományba helyezi. Az e bekezdés szerint külföldi felkészülési állományba helyezett 
kormánytisztviselő jogviszonyára a 11. § rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy a kormányzati igazgatásról szóló 
törvény helyett az a)–c) pont szerinti kormánytisztviselő esetében a 11. § (4) bekezdés c) pontja szerinti illetményt, 
a d) pont szerinti kormánytisztviselők esetében a 11. § (4) bekezdés b) pontja szerinti illetményt kell alapul venni 
az illetmény számításánál. Az a)–c) pont szerinti kormánytisztviselő – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – 
a kormányzati igazgatásról szóló törvény, illetve e törvény szerinti illetményre akkor jogosult, amennyiben a másik 
szervnél, illetve további jogviszonya után illetményre, díjazásra vagy bárminemű egyéb juttatásra nem jogosult, 
illetve, ha napidíjra nem jogosult nemzeti szakértőként kerül kiküldésre. A d) és e) pont szerinti kormánytisztviselő 
a  fizetés nélküli szabadság időtartama alatt a  kormányzati igazgatásról szóló törvény, illetve e  törvény szerinti 
illetményre vagy egyéb juttatásra nem jogosult.”

 (2) A Külszoltv. 58/C. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 2018. december 31. napján a kormányzati igazgatásról szóló törvény 289. § (4) bekezdés hatálya alá tartozó, 
a  (3)  bekezdés d)  pontja szerint a  kormányzati igazgatásról szóló törvény 56.  § (4)  bekezdése szerinti álláshelyre, 
felkészülési állományba helyezett kormánytisztviselők esetén a  kormányzati igazgatásról szóló törvény 289.  § 
(4) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a távollét vége alatt a (3) bekezdés d) pontja szerinti távollét 
vége értendő.”

8. §  A Külszoltv. 20. alcíme a következő 58/F. §-sal egészül ki:
„58/F.  § E törvénynek a  Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a  Magyar Exporthitel Biztosító 
Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény, valamint a  külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 
2016. évi LXXIII. törvény módosításáról szóló 2020. évi LIV. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv4.) megállapított 
rendelkezéseit a Módtv4. hatálybalépését megelőzően létrejött jogviszonyokra is alkalmazni kell.”

9. §  A Külszoltv. 59. § (2) bekezdés q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a külpolitikáért felelős miniszter, hogy)
„q) a  kihelyező szervnél működő foglalkozás-egészségügyi szolgálat által végzett, a  kihelyezett és a  külképviselet 
által foglalkoztatott házastárs alkalmassági és pszichológiai alkalmassági vizsgálatának és a  kihelyezett 
hozzátartozójának alkalmassági vizsgálatának, valamint a felülvizsgálat rendjének”
(részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.)
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10. §  A Külszoltv. 58/C.  § (2)  bekezdésében a  „131.  § (2)  bekezdése szerinti esetben” szövegrész helyébe a  „131.  § 
(1)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben, vagy ha a  kormánytisztviselőnek munkavégzési és rendelkezésre állási 
kötelezettsége alóli, a munkáltató által engedélyezett mentesülésére a minisztériummal jogviszonyban álló házas- 
vagy élettársa a)–c) pont szerinti tevékenysége miatt kerül sor,” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

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

12. §  Hatályát veszti a  Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a  veszélyhelyzet során a  Magyar Export-Import Bank 
Részvénytársaságról és a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény eltérő 
rendelkezéseiről szóló 127/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet 2–4. §-a, valamint a 6. és 7. §-a.
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 15/2020. (VI. 9.) MNB rendelete
a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelet kiadásában való helyettesíthetőségéről

Az Alaptörvény 41. cikk (5) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Magyar Nemzeti Bank elnökét rendelet kiadásában dr. Patai Mihály alelnök, az ő távollétében dr. Kandrács Csaba 
alelnök helyettesíti.

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

3. §  Hatályát veszti a  Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelet kiadásában való helyettesíthetőségéről szóló 
16/2019. (IV. 23.) MNB rendelet.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 5/2020. (VI. 9.) NVTNM rendelete
a NEOEMKI Nemzeti Orvostechnikai Eszköz Megfelelőségértékelő és Tanúsító Korlátolt Felelősségű Társaság 
felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személy kijelölése 
érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi 
jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló  
1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az  államot megillető tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet  
(a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Bártfai-Mager Andrea s. k.,
  nemzeti vagyon kezeléséért felelős
  tárca nélküli miniszter

1. melléklet az 5/2020. (VI. 9.) NVTNM rendelethez

  A Rendelet 1. melléklet IV. pontjában foglalt táblázat a következő 34. sorral egészül ki:

(A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának 

vége)

34.
NEOEMKI Nemzeti Orvostechnikai Eszköz 
Megfelelőségértékelő és Tanúsító Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

01-09-357519 2022. december 31.



3416 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 137. szám 

IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 19/2020. (VI. 9.) OGY határozata
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 
5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról*

 1.  Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) 
OGY határozat (a továbbiakban: OGY határozat) 1. pontja a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

a Honvédelmi és rendészeti bizottságba

dr. Varga-Damm Andrea (független) korábban megüresedett alelnöki helyére
dr. Lukács László Györgyöt (Jobbik)

a bizottság alelnökévé,

az Igazságügyi bizottságba

dr. Varga-Damm Andreát (független),

a Kulturális bizottságba

Farkas Gergely (független) korábban megüresedett tagsági helyére
Szilágyi Györgyöt (Jobbik)

a bizottság tagjává megválasztja,

és a Külügyi bizottságban 

dr. Lukács László György (Jobbik) 

bizottsági tagsága megszűnik.

 2.  Az OGY határozat 2. pontja a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés 

a Törvényalkotási bizottságba

dr. Brenner Koloman (Jobbik) helyett
Sneider Tamást (független),
Szilágyi György (Jobbik) helyett
Farkas Gergelyt (független)

a bizottság tagjává megválasztja.

 3.  Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Hiszékeny Dezső s. k., Dr. Szűcs Lajos s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2020. június 8-i ülésnapján fogadta el.



A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.
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