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Az Alaptörvény és annak módosításai,
valamint az Alaptörvény egységes szerkezetű szövege

Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosítása*
(2020. december 22.)
Az Országgyűlés mint alkotmányozó hatalom az Alaptörvény 1. cikk (2) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében
eljárva az Alaptörvényt a következők szerint módosítja:

1. cikk
Az Alaptörvény L) cikk (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Magyarország védi a házasság intézményét mint egy férfi és egy nő között, önkéntes elhatározás alapján
létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja
a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony. Az anya nő, az apa férfi.”

2. cikk
Az Alaptörvény T) cikk (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Általánosan kötelező magatartási szabályt az Alaptörvény és az Alaptörvényben megjelölt, jogalkotó hatáskörrel
rendelkező szerv által megalkotott, a hivatalos lapban kihirdetett jogszabály állapíthat meg. Sarkalatos törvény
eltérően is megállapíthatja az önkormányzati rendelet, valamint a hadiállapot vagy a szükségállapot kihirdetésének
Kormány általi kezdeményezését követően és a különleges jogrendben alkotott jogszabály kihirdetésének
szabályait.
(2) Jogszabály a törvény, a kormányrendelet, a miniszterelnöki rendelet, a miniszteri rendelet, a Magyar Nemzeti
Bank elnökének rendelete, az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete és az önkormányzati rendelet.”

3. cikk
Az Alaptörvény XVI. cikk (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és
gondoskodáshoz. Magyarország védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, és
biztosítja a hazánk alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést.”

4. cikk
Az Alaptörvény XXXI. cikk (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Hadiállapot idején a magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú, magyar állampolgárságú férfiak katonai
szolgálatot teljesítenek. Ha a hadkötelezett lelkiismereti meggyőződésével a fegyveres szolgálat teljesítése
összeegyeztethetetlen, fegyver nélküli szolgálatot teljesít. A katonai szolgálat teljesítésének formáit és részletes
szabályait sarkalatos törvény határozza meg.
(4) Magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára hadiállapot idejére – sarkalatos
törvényben meghatározottak szerint – honvédelmi munkakötelezettség írható elő.”

5. cikk
(1) Az Alaptörvény 1. cikk (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Országgyűlés)
„h) határoz a háborús helyzet kinyilvánításáról és a békekötésről;”
(2) Az Alaptörvény 1. cikke a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A háborús helyzet kinyilvánításához, valamint a békekötéshez az országgyűlési képviselők kétharmadának
szavazata szükséges.”

* Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosítását az Országgyűlés a 2020. december 15-i ülésnapján fogadta el.
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6. cikk
Az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem lehet országos népszavazást tartani)
„h) háborús helyzet kinyilvánításáról, békekötésről, hadiállapot kihirdetéséről és megszüntetéséről, valamint
szükségállapot kihirdetéséről, meghosszabbításáról és megszüntetéséről;”

7. cikk
Az Alaptörvény 38. cikke a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány létrehozásáról, működéséről, megszüntetéséről,
valamint közfeladata ellátásáról sarkalatos törvény rendelkezik.”

8. cikk
Az Alaptörvény 39. cikke a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Közpénz az állam bevétele, kiadása és követelése.”

9. cikk
Az Alaptörvény 45. cikk (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A Magyar Honvédség irányítására – ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – az Alaptörvényben
és sarkalatos törvényben meghatározott keretek között az Országgyűlés, a köztársasági elnök, a Kormány, valamint
a feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter jogosult.
(3) A Magyar Honvédség működését a Kormány irányítja.”

10. cikk
Az Alaptörvény 47. cikk (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Kormány dönt a Magyar Honvédség és a külföldi fegyveres erők (2) bekezdés szerinti, az Európai Unió,
az Észak-atlanti Szerződés Szervezete vagy az Országgyűlés által törvényben megerősített nemzetközi védelmi és
biztonsági együttműködési szervezet döntésén alapuló alkalmazásáról, valamint más csapatmozgásáról.”

11. cikk
Az Alaptörvény az „A KÜLÖNLEGES JOGREND” része helyébe a következő rész lép:

„A KÜLÖNLEGES JOGREND
48. cikk
Különleges jogrend a hadiállapot, a szükségállapot és a veszélyhelyzet.

A hadiállapot
49. cikk
(1) Az Országgyűlés
a) háborús helyzet kinyilvánítása vagy háborús veszély,
b) külső fegyveres támadás, hatásában külső fegyveres támadással egyenértékű cselekmény, valamint ezek
közvetlen veszélye, vagy
c) kollektív védelemre irányuló szövetségesi kötelezettség teljesítése
esetén hadiállapotot hirdethet ki.
(2) A hadiállapot kihirdetéséhez az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.
(3) Hadiállapot idején a Kormány gyakorolja az Országgyűlés által átruházott jogokat, valamint dönt a Magyar
Honvédség külföldi vagy magyarországi alkalmazásáról, békefenntartásban való részvételéről, külföldi hadműveleti
területen végzett humanitárius tevékenységéről, külföldi állomásozásáról, valamint a külföldi fegyveres erők
magyarországi vagy Magyarország területéről kiinduló alkalmazásáról és magyarországi állomásozásáról.

A szükségállapot
50. cikk
(1) Az Országgyűlés
a) az alkotmányos rend megdöntésére, felforgatására vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló
cselekmény, vagy
b) az élet- és vagyonbiztonságot tömeges mértékben veszélyeztető súlyos, jogellenes cselekmény
esetén szükségállapotot hirdethet ki.
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(2) A szükségállapot kihirdetéséhez az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.
(3) A szükségállapot harminc napra hirdethető ki. A szükségállapotot az Országgyűlés az országgyűlési képviselők
kétharmadának szavazatával harminc nappal meghosszabbíthatja, ha a szükségállapot kihirdetésére okot adó
körülmény továbbra is fennáll.

A veszélyhelyzet
51. cikk
(1) A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető súlyos esemény – különösen elemi csapás vagy ipari
szerencsétlenség – esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdethet ki.
(2) A veszélyhelyzet harminc napra hirdethető ki.
(3) A Kormány a veszélyhelyzetet az Országgyűlés felhatalmazása alapján meghosszabbíthatja, ha a veszélyhelyzet
kihirdetésére okot adó körülmény továbbra is fennáll.
(4) A (3) bekezdés szerinti felhatalmazásról az Országgyűlés a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának
szavazatával dönt.

A különleges jogrendre vonatkozó közös szabályok
52. cikk
(1) Különleges jogrendben az Alaptörvény alkalmazása nem függeszthető fel.
(2) Különleges jogrendben az alapvető jogok gyakorlása – a II. és a III. cikkben, valamint a XXVIII. cikk
(2)–(6) bekezdésében megállapított alapvető jogok kivételével – felfüggeszthető vagy az I. cikk (3) bekezdése
szerinti mértéken túl korlátozható.
(3) A Kormány különleges jogrend idején köteles minden olyan intézkedést megtenni, amely az Országgyűlés
folyamatos működését szavatolja.
(4) Különleges jogrend idején az Alkotmánybíróság működése nem korlátozható. A Kormány különleges
jogrendben köteles minden olyan intézkedést megtenni, amely az Alkotmánybíróság folyamatos működését
szavatolja.
(5) A különleges jogrendben alkalmazandó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg.
53. cikk
(1) A Kormány különleges jogrendben rendeletet alkothat, amellyel – sarkalatos törvényben meghatározottak
szerint – egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb
rendkívüli intézkedéseket hozhat.
(2) A Kormány a különleges jogrend idején a különleges jogrendre vonatkozó szabályok szerint alkotott rendeletről
folyamatosan tájékoztatja a köztársasági elnököt, az Országgyűlés elnökét és az Országgyűlés tárgykör szerint
feladat- és hatáskörrel rendelkező állandó bizottságát.
(3) Az Országgyűlés a Kormány által különleges jogrend idején a különleges jogrendre vonatkozó szabályok szerint
alkotott rendeletet hatályon kívül helyezheti. A hatályon kívül helyezett rendeletet a Kormány azonos tartalommal
nem alkothatja meg újra, kivéve, ha azt a körülmények jelentős változása indokolja. A Kormány az így megalkotott
rendeletről és megalkotásának indokairól haladéktalanul tájékoztatja a köztársasági elnököt, az Országgyűlés
elnökét és az Országgyűlés tárgykör szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező állandó bizottságát.
(4) A különleges jogrendet a különleges jogrend kihirdetésére jogosult szerv megszünteti, ha kihirdetésének
feltételei már nem állnak fenn.
(5) A Kormány által különleges jogrend idején a különleges jogrendre vonatkozó szabályok szerint alkotott rendelet
a különleges jogrend megszűnésekor hatályát veszti.

A hadiállapotra és a szükségállapotra vonatkozó közös szabályok
54. cikk
(1) Hadiállapot vagy szükségállapot kihirdetésének Kormány általi kezdeményezését követően a Kormány
rendeletet alkothat, amellyel – sarkalatos törvényben meghatározottak szerint – a kihirdetésre okot adó körülmény
azonnali kezeléséhez szükséges mértékben egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől
eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.
(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti rendeletről folyamatosan tájékoztatja a köztársasági elnököt, az Országgyűlés
elnökét és az Országgyűlés tárgykör szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező állandó bizottságát.
(3) Az (1) bekezdés szerinti rendelet hatálya a hadiállapot vagy a szükségállapot kihirdetésére vonatkozó
döntésig, de legfeljebb a kihirdetés Kormány általi kezdeményezésétől számított hatvan napig, hadiállapot vagy
szükségállapot kihirdetése esetén legfeljebb a hadiállapot vagy a szükségállapot megszűnéséig tart.
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(4) Ha a hadiállapot vagy a szükségállapot kihirdetésére nem kerül sor, az Országgyűlés törvényt alkot
az (1) bekezdés szerinti rendeletben hozott rendkívüli intézkedésekkel összefüggő szabályozási átmenetről.
(5) A Kormány a hadiállapot vagy a szükségállapot kihirdetésének kezdeményezését követően köteles minden olyan
intézkedést megtenni, amely az Országgyűlés folyamatos működését szavatolja.
(6) Az Országgyűlés az (1) bekezdés szerinti rendeletet hatályon kívül helyezheti. A hatályon kívül helyezett
rendeletet a Kormány azonos tartalommal nem alkothatja meg újra, kivéve, ha azt a körülmények jelentős változása
indokolja. A Kormány az így megalkotott rendeletről és megalkotásának indokairól haladéktalanul tájékoztatja
a köztársasági elnököt, az Országgyűlés elnökét és az Országgyűlés tárgykör szerint feladat- és hatáskörrel
rendelkező állandó bizottságát.
(7) Hadiállapot vagy szükségállapot Kormány általi kezdeményezését követően az Alkotmánybíróság működése
nem korlátozható. A Kormány a hadiállapot vagy a szükségállapot kihirdetésének kezdeményezését követően
köteles minden olyan intézkedést megtenni, amely az Alkotmánybíróság folyamatos működését szavatolja.
(8) A hadiállapot vagy a szükségállapot Kormány általi kezdeményezését követően alkalmazandó részletes
szabályokat sarkalatos törvény határozza meg.
55. cikk
(1) Hadiállapot vagy szükségállapot idején az Országgyűlés nem mondhatja ki feloszlását, és nem oszlatható fel.
Az országgyűlési képviselők általános választását hadiállapot és szükségállapot idején nem lehet kitűzni és nem
lehet megtartani, ilyen esetben a hadiállapot vagy a szükségállapot megszűnésétől számított kilencven napon
belül új Országgyűlést kell választani. Ha az országgyűlési képviselők általános választását már megtartották, de
az új Országgyűlés még nem alakult meg, a köztársasági elnök az alakuló ülést a hadiállapot vagy a szükségállapot
megszűnésétől számított harminc napon belüli időpontra hívja össze.
(2) A feloszlott vagy feloszlatott Országgyűlést hadiállapot vagy szükségállapot idején a köztársasági elnök
összehívhatja.

Az Országgyűlésre és a köztársasági elnökre vonatkozó sajátos különleges jogrendi szabályok
56. cikk
(1) A köztársasági elnök jogosult a hadiállapot kihirdetésére, a szükségállapot kihirdetésére és meghosszabbítására,
valamint arra, hogy felhatalmazza a Kormányt a veszélyhelyzet meghosszabbítására, ha az Országgyűlés e döntések
meghozatalában akadályoztatva van.
(2) Az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a miniszterelnök egybehangzóan állapítja meg
az Országgyűlés akadályoztatása tényét, ha az Országgyűlés nem ülésezik, és összehívása az idő rövidsége, továbbá
a különleges jogrend kihirdetésére okot adó körülmény miatt elháríthatatlan akadályba ütközik.
(3) Az Országgyűlés az akadályoztatásának megszűnése utáni első ülésén az akadályoztatásának hiányában
alkalmazandó szabályok szerint dönt a köztársasági elnök (1) bekezdés szerinti döntésének indokoltságáról és
jogszerűségéről, valamint felülvizsgálja a különleges jogrendben alkalmazott rendkívüli intézkedéseket.”

12. cikk
(1) Az Alaptörvény e módosítása – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép
hatályba.
(2) A 2. cikk, a 4–6. cikk, a 9. cikk és a 11. cikk 2023. július 1-jén lép hatályba.
(3) Az Alaptörvény e módosítását az Országgyűlés az Alaptörvény 1. cikk (2) bekezdés a) pontja és S) cikk (2) bekezdése
alapján fogadja el.
(4) Az Alaptörvény egységes szerkezetű szövegét az Alaptörvény e módosításának hatálybalépését követően
haladéktalanul közzé kell tenni a hivatalos lapban.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

10132

II.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 285. szám

Törvények

2020. évi CLXII. törvény
a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről*
1. A Kormány személyügyi információs rendszere
1. §

(1) A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer (a továbbiakban: KSZDR) a Kormány személyügyi
információs rendszere.
(2) A KSZDR célja
a)
a Kormány személyzetpolitikájának kialakításához és megvalósításához szükséges adatok és elemzések
biztosítása,
b)
a létszám- és illetményadatok elemzéséhez, illetve az előmeneteli és illetményrendszer országos
működtetéséhez szükséges létszám- és illetményadatok elemzéséhez adatok biztosítása a bérpolitikai
intézkedésekre vonatkozó országgyűlési döntést előkészítő kormányzati szervek, illetve országgyűlési
bizottságok részére,
c)
a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő esetenkénti adatszolgáltatás biztosításához szükséges adatok
biztosítása,
d)
statisztikai lekérdezések biztosítása.
(3) A KSZDR felépítését, működését, a jogosultságkezelés rendjét a Kormány rendeletben határozza meg.

2. §		
A KSZDR
a)
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) szerinti központi kormányzati
igazgatási szerveknél és ezek területi, helyi szerveinél
aa)
politikai szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott politikai vezető, politikai tanácsadó, politikai
főtanácsadó és kabinetfőnök,
ab)
kormányzati szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott szakmai vezető és kormánytisztviselő, valamint
ac)
munkaviszonyban foglalkoztatottak,
b)
a Kit. szerinti területi kormányzati igazgatási szerveknél foglalkoztatottak,
c)
– az Országgyűlés Hivatala, valamint az Országgyűlési Őrség kivételével – a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) hatálya alá tartozó szerveknél foglalkoztatottak,
d)
– a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és az Országgyűlési Őrség kivételével – a rendvédelmi feladatokat
ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban:
Hszt.) szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatottak,
e)
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény (a továbbiakban: Nsztv.)
szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományába tartozók, valamint
f)
– a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató foglalkoztatottjai
kivételével – az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Esztv.)
szerinti állami vagy felsőoktatási intézmény által fenntartott egészségügyi szolgáltatónál, illetve működtetett
klinikai központnál és egyetemi kórháznál (a továbbiakban együtt: állami fenntartású egészségügyi
szolgáltató), valamint az önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatottak
[az a)–f ) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: foglalkoztatott] vonatkozásában támogatja az 1. § (2) bekezdése
szerinti célokat.
3. §

(1) A KSZDR rendszerelemei:
a)
az 1. § (2) bekezdése szerinti célok támogatását megalapozó adatfeltöltés teljesítésének informatikai eszköze
(a továbbiakban: adatgyűjtő modul),
b)
az 1. § (2) bekezdése szerinti célok támogatását megvalósító statisztikai modul (a továbbiakban: statisztikai modul),

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 15-i ülésnapján fogadta el.
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c)

(2)

(3)

(4)

(5)

4. §

a 2. § a) és b) pontja szerinti foglalkoztatottak vonatkozásában a Kit. 62. § (6) bekezdése szerinti Álláshely
Nyilvántartó Rendszer,
d)
a 2. § a) és d) pontja szerint foglalkoztatottak vonatkozásában
da)
a Kit. 175. §-a szerinti közszolgálati alapnyilvántartás és a Kit. 279. § (8) bekezdése szerinti
munkaügyi nyilvántartás, illetve
db)
a Hszt. 272. §-a szerinti személyügyi alapnyilvántartás és a Hszt. 287/C. § (34) bekezdése szerinti
munkaügyi nyilvántartás
kezelésére szolgáló személyügyi alapnyilvántartó és ügyviteli rendszer.
Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti rendszerelem nem alkalmazandó a Kit. 56. § (4) bekezdése szerinti
központosított álláshely-állományba tartozó álláshelyen létrehozott, illetve fenntartott kormányzati szolgálati
jogviszonyban foglalkoztatott kormánytisztviselőkre.
Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti rendszerelem nem alkalmazandó a Kit. 54. § (3) bekezdése szerint
a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumba a honvédek jogállásáról szóló törvény szerint
vezényelt vagy kirendelt hivatásos vagy szerződéses szolgálati viszonyban álló személyekre, míg az (1) bekezdés
c) pontja szerinti rendszerelemben – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – ezen személyi kör vonatkozásában
a Kit. 62/A. § (2) bekezdésében szereplő személyes adatokat szükséges rögzíteni.
Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti rendszerelem nem alkalmazandó a Kit. 54. § (3) bekezdése szerint
a nemzetbiztonsági szolgálatok állományából vezényelt, kirendelt személyekre, míg az (1) bekezdés c) pontja
szerinti rendszerelemben ezen személyi kör vonatkozásában a Kit. 62/A. § (2a) bekezdésében szereplő kódot
szükséges rögzíteni.
A polgári nemzetbiztonsági szolgálat és az Országgyűlési Őrség az (1) bekezdés d) pontja szerinti személyügyi
alapnyilvántartó és ügyviteli rendszer alkalmazását bevezetheti.

(1) A KSZDR működtetéséért a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter felel.
(2) A KSZDR informatikai üzemeltetését a Kormány rendeletében meghatározott szervezet végzi.
(3) A KSZDR üzemeltetési és adatvédelmi szabályzatát a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter adja ki,
a Kit. szerinti kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv véleményének kikérését követően.

2. Az adatgyűjtő modul
5. §

(1) Az 1. § (2) bekezdésében foglalt célok támogatásának megalapozása érdekében a 2. §-ban meghatározott
foglalkoztató szervezet döntéstámogató tevékenységet végez, amely feladatának a KSZDR alkalmazása útján,
a foglalkoztatottak adatainak és a szervezeti adatoknak az adatgyűjtő modulba való feltöltésével tesz eleget.
(2) Az adatgyűjtő modulban a foglalkoztatott adatait – a Kormány rendeletében meghatározott rendben –
a foglalkoztatott társadalombiztosítási azonosító jele alapján kell azonosítani.

6. §

(1) Az adatgyűjtő modulnak a személyhez köthető adatokat
a)
a 2. § szerinti foglalkoztató szervezet a 7. § (1) bekezdése szerint, valamint
b)
a 7. § (2) és (3) bekezdése szerinti információs rendszer
szolgáltatja.
(2) Az adatgyűjtő modul részére adatfeltöltést
a)
a Kit. szerinti politikai vezetők, politikai tanácsadók, politikai főtanácsadók, kabinetfőnökök, szakmai vezetők
és kormánytisztviselők vonatkozásában az 1. mellékletben,
b)
a Kttv. szerinti közszolgálati jogviszonyban vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban állók vonatkozásában
a 2. mellékletben,
c)
a Hszt. szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban állók és tisztjelöltek vonatkozásában a 3. mellékletben,
d)
a Hszt. szerinti rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban állók vonatkozásában a 4. mellékletben,
e)
az Nsztv. szerinti pénzügyőri, pénzügyőr tisztjelölti és tisztviselői állomány vonatkozásában
az 5. mellékletben,
f)
az Esztv. szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak vonatkozásában a 6. mellékletben,
g)
a Kit., a Kttv., a Hszt. és az Nsztv. hatálya alá tartozó munkavállalók vonatkozásában a 7. mellékletben
meghatározott adatkörök tekintetében a foglalkoztató szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban álló
foglalkoztatottakra, illetve – feltéve, hogy a foglalkoztatási jogviszony megszűnését vagy megszüntetését követő
tíz év még nem telt el – volt foglalkoztatottakra kiterjedően kell végezni.
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7. §

(1) A foglalkoztatottak (2) bekezdés szerinti adatairól, azok változásairól, illetve a foglalkoztató szervezet szervezeti
adatairól a 2. § szerinti foglalkoztató szervezet − a Kormány rendeletében meghatározott rendben – elektronikus
úton adatfeltöltést végez
a)
a kormányzati igazgatási szerv Kit. 175. §-a szerinti közszolgálati alapnyilvántartásából, illetve a Kit. 279. §
(8) bekezdése szerinti munkaügyi nyilvántartásából,
b)
a Kttv. hatálya alá tartozó foglalkoztató szervezet Kttv. 177. §-a szerinti közszolgálati alapnyilvántartásából,
illetve a Kttv. 258. § (9) bekezdése szerinti munkaügyi nyilvántartásából,
c)
a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv Hszt. 272. §-a szerinti személyügyi alapnyilvántartásából, illetve
a Hszt. 287/C. § (34) bekezdése szerinti munkaügyi nyilvántartásából,
d)
a 2. § e) pontja szerinti foglalkoztató szervezet Nsztv. szerinti személyügyi alapnyilvántartásából,
e)
a 2. § f ) pontja szerinti foglalkoztató szervezet az Esztv. 14. §-a szerinti alapnyilvántartásából,
a foglalkoztató szervezet által vezetett személyügyi nyilvántartó informatikai rendszerből vagy annak hiányában
az adatok egyedi rögzítésével.
(2) A foglalkoztatottak létszám- és illetményadatairól, kereseti adatairól a központi illetményszámfejtési rendszer
– a Kormány rendeletében meghatározott rendben – egyedi azonosító alkalmazásával adatszolgáltatást végez
az adatgyűjtő modul részére.
(3) Az adatgyűjtő modul a foglalkoztatott személyéhez köthető, az 1–7. melléklet szerinti adatkörben meghatározott
kiegészítő adatokat vehet át – a Kormány rendeletében meghatározott rendben – az emberi erőforrás-folyamatok
adatainak jogszabályban meghatározott szaknyilvántartásából.

8. §

(1) Az adatgyűjtő modulban a szervezeti adatok nyilvántartásának rendjét és a 7. § (1) bekezdése szerinti szervezeti
adatok szolgáltatásának rendjét a Kormány rendeletben határozza meg.
(2) A kincstár az adatgyűjtő modul részére a költségvetési szervekről és a költségvetési körben gazdálkodó szervekről
szóló közhiteles hatósági törzskönyvi nyilvántartásból a Kormány rendeletében meghatározott rendben és
szervezeti körben adatszolgáltatást végez.

9. §

(1) Az adatgyűjtő modulban tárolt adatok kezelője és az adatokhoz hozzáférni jogosult
a)
a 2. § a) és b) pontja szerinti körben a Kit. 175. § (3) bekezdése szerint betekintésre jogosultak, valamint
a Kit. 61. § (2) bekezdése szerinti adatkezelő,
b)
a 2. § c) pontja szerinti körben a Kttv. 180. § (1) bekezdése szerint betekintésre jogosultak,
c)
a 2. § d) pontja szerinti körben a Hszt. 275. §-a szerint betekintésre jogosultak,
d)
a 2. § e) pontja szerinti körben az Nsztv. szerint a személyügyi alapnyilvántartásba betekintésre jogosultak,
e)
a 2. § f ) pontja szerinti körben az Esztv. 14. § (5) bekezdése szerint betekintésre jogosultak.
(2) Az adatgyűjtő modulban tárolt személyes adatok tekintetében a KSZDR 4. § (1) bekezdése szerinti működtetője,
valamint ehhez kapcsolódóan a KSZDR 4. § (2) bekezdése szerinti informatikai üzemeltetője adatfeldolgozóként
jár el. Az adatfeldolgozói jogviszonyra vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendelete határozza meg.

10. §		
A foglalkoztató szervezet a foglalkoztatottak 1–7. mellékletben meghatározott, az illetményszámfejtéshez szükséges
adatairól és azok változásáról – különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 106/A. §-ában
foglaltakra figyelemmel – az adatgyűjtő modul útján szolgáltat adatot a kincstár által működtetett központosított
illetményszámfejtés részére.

3. A statisztikai modul
11. §

(1) A statisztikai modulban a foglalkoztatottak adatait – a Kormány rendeletében meghatározott rendben –
személyazonosításra alkalmatlan módon kell nyilvántartani.
(2) A statisztikai modul (1) bekezdés szerinti személyazonosításra alkalmatlan adatait az adatgyűjtő modul szolgáltatja.

12. §		
A közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter és a Központi Statisztikai Hivatal vezetőjének
megállapodása alapján a foglalkoztatottakról munkaügyi statisztikai adatszolgáltatás keretében gyűjtött statisztikai
adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter rendelkezésére
bocsátja a statisztikai modulban történő felhasználás céljából.
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(1) A statisztikai modulból a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter – a Kormány rendeletében
meghatározott módon és adatkörben – a jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében statisztikai
lekérdezéseket végezhet.
(2) A statisztikai modulból az (1) bekezdésben foglaltakon túl közvetlenül statisztikai lekérdezéseket végezhet
a Kormány rendeletében meghatározott rendben
a)
a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára,
b)
a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter,
c)
az államháztartásért felelős miniszter,
d)
a miniszterelnök kabinetfőnöke,
e)
felelősségi körében eljárva az ágazati miniszter,
f)
felelősségi körében eljárva a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter által meghatározott
személy,
g)
a 2. § a) és b) pontja szerinti foglalkoztató szervezetek vonatkozásában a Kit. szerinti kormányzati
személyügyi igazgatásra kijelölt szervnél működő helyettes államtitkár, valamint a Magyar
Kormánytisztviselői Kar, továbbá a területi kormányzati igazgatási szerv vonatkozásában a közigazgatásszervezésért felelős miniszter,
h)
a 2. § c) pontja szerinti foglalkoztató szervezetek vonatkozásában a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter,
i)
a 2. § d) pontja szerinti foglalkoztató szervezetek vonatkozásában a rendvédelmi feladatokat ellátó szervet
irányító miniszter, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervet vezető országos parancsnok vagy országos
főigazgató, valamint a Magyar Rendvédelmi Kar,
j)
a 2. § e) pontja szerinti foglalkoztató szervezet vonatkozásában a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt irányító
miniszter, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője, a Magyar Rendvédelmi Kar, valamint a Magyar
Kormánytisztviselői Kar,
k)
a 2. § f ) pontja szerinti foglalkoztató szervezetek vonatkozásában az egészségügyért felelős miniszter,
a középirányítói jogosultságokkal rendelkező szervezet, valamint az egészségügyi szolgáltató vezetője.
(3) A statisztikai modulból statisztikai lekérdezéseket kérhet a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter
megkeresése útján a Kormány rendeletében meghatározott rendben, felelősségi körében eljárva a (2) bekezdésen
kívüli szervezet is.

4. Az Álláshely Nyilvántartó Rendszerrel való kapcsolat
14. §		
A Kit. szerinti álláshely-nyilvántartásban nyilvántartott adatok a Kit. 62/A. § (5) bekezdése alapján a Kormány
rendeletében meghatározott rendben kerülnek összekapcsolásra az adatgyűjtő modullal.

5. Záró rendelkezések
15. §		
Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben meghatározza
1.
a KSZDR felépítését, működését, a jogosultságkezelés rendjét, valamint az adatfeldolgozói jogviszonyra
vonatkozó szabályokat,
2.
a KSZDR informatikai üzemeltetését végző szervezetet,
3.
a foglalkoztatott adatainak személyhez köthető nyilvántartása rendjét az adatgyűjtő modulban,
4.
a foglalkoztatottak 1–7. mellékletben meghatározott adatairól, az azokban bekövetkezett változásokról,
valamint a foglalkoztató szervezetek szervezeti adatairól a KSZDR-be történő adatszolgáltatás rendjét,
5.
a foglalkoztatottak létszám- és illetményadatairól, kereseti adatairól a központosított illetményszámfejtési
rendszer által a KSZDR-be történő adatszolgáltatás rendjét,
6.
a foglalkoztatott személyéhez köthető kiegészítő adatok jogszabályban meghatározott szaknyilvántartásából
történő átvétel rendjét,
7.
a foglalkoztató szervezet szervezeti adatai nyilvántartásának és a szervezeti adatok szolgáltatásának rendjét
az adatgyűjtő modul részére,
8.
a költségvetési szervekről és a költségvetési körben gazdálkodó szervekről szóló közhiteles hatósági
törzskönyvi nyilvántartásból a KSZDR-be történő adatszolgáltatás rendjét és szervezeti körét,
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9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

a foglalkoztatottak 1–7. mellékletben meghatározott, az illetményszámfejtéshez szükséges adatairól és azok
változásáról a kincstár által működtetett központosított illetményszámfejtés részére történő adatszolgáltatás
rendjét,
a foglalkoztatott adatainak személyazonosításra alkalmatlan módon történő nyilvántartása rendjét
a statisztikai modulban,
a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása
érdekében történő statisztikai lekérdezések módját és adatköreit,
a közvetlen statisztikai lekérdezések rendjét, valamint a statisztikai adatszolgáltatásra irányuló megkeresésre
jogosult szervezetek kijelölését és a megkeresésre történő adatszolgáltatás rendjét,
a kormánytisztviselő Álláshely Nyilvántartó Rendszerben nyilvántartott adatainak elektronikus úton
a KSZDR-be történő továbbításának rendjét,
a 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti személyügyi nyilvántartások vezetésére szolgáló személyügyi
alapnyilvántartó és ügyviteli rendszert,
azon állami fenntartású egészségügyi szolgáltatók meghatározását, amely egészségügyi szolgáltatónál
foglalkoztatottak vonatkozásában az adatgyűjtő modulba történő adatátadást 2021. január 1-jén meg kell
kezdeni.

16. §

(1)	Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1. §, a 2. §, a 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja, d) pont da) alpontja, (2) és (3) bekezdése, a 4–6. §, a 7. § (1) bekezdés
a), b), d) és e) pontja, (2) és (3) bekezdése, a 8–15. §, a 17–36. §, a 43. §, a 44. §, a 46. § (2) bekezdése, az 56. §, az 57. §
és az 1–8. melléklet 2021. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 3. § (1) bekezdés d) pont db) alpontja, (4) és (5) bekezdése, a 7. § (1) bekezdés c) pontja, a 37–42. §, a 45. §, a 46. §
(1) bekezdése, a 47–53. § 2021. április 1-jén lép hatályba.
(4) Az 55. § 2021. július 1-jén lép hatályba.

17. §

(1) Az adatgyűjtő modul működését 2021. január 1-jén kezdi meg
a)
a 2. § c) pontja szerinti foglalkoztatottak vonatkozásában azzal, hogy a 2021. január 1-jén foglalkoztatottak
adatainak az adatgyűjtő modulba első alkalommal történő feltöltését legkésőbb 2021. szeptember 30.
napjáig el kell végezni,
b)
a 2. § f ) pontja szerinti, a Kormány rendeletében meghatározott állami fenntartású egészségügyi
szolgáltatónál foglalkoztatottak vonatkozásában azzal, hogy a 2021. január 1-jén foglalkoztatottak adatainak
az adatgyűjtő modulba első alkalommal történő feltöltését legkésőbb 2021. április 30. napjáig el kell végezni.
(2) Az adatgyűjtő modul működését 2021. április 1-jén kezdi meg
a)
a 2. § a) pontja szerinti központi kormányzati igazgatási szerveknél, azzal, hogy a 2021. április 1-jén
foglalkoztatottak adatainak az adatgyűjtő modulba első alkalommal történő feltöltését legkésőbb
2021. december 31. napjáig el kell végezni,
b)
a 2. § b) pontja szerinti területi kormányzati igazgatási szerveknél foglalkoztatottak vonatkozásában azzal,
hogy a 2021. április 1-jén foglalkoztatottak adatainak az adatgyűjtő modulba első alkalommal történő
feltöltését legkésőbb 2021. szeptember 30. napjáig el kell végezni,
c)
a 2. § d) pontja szerinti foglalkoztatottak vonatkozásában, azzal, hogy a 2021. április 1-jén foglalkoztatottak
adatainak az adatgyűjtő modulba első alkalommal történő feltöltését legkésőbb 2021. december 31. napjáig
el kell végezni.
(3) Az adatgyűjtő modul működését 2021. március 1-jén kezdi meg a 2. § f ) pontja szerinti,
a)
önkormányzati fenntartású, illetve
b)
az (1) bekezdés b) pontjába nem tartozó állami fenntartású
egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatottak vonatkozásában azzal, hogy a 2021. március 1-jén foglalkoztatottak
adatainak az adatgyűjtő modulba első alkalommal történő feltöltését legkésőbb 2021. június 30. napjáig el kell
végezni.
(4) Az adatgyűjtő modul működését 2021. július 1-jén kezdi meg a 2. § e) pontja szerinti foglalkoztatottak
vonatkozásában.
(5) A polgári nemzetbiztonsági szolgálat vonatkozásában 2022. december 31-ig szükséges kidolgozni a 3. §
(1) bekezdés a) és b) pontja szerinti rendszerelem működésének olyan modelljét, amely az adatgyűjtő modul
és a statisztikai modul elszigetelt működtetése révén lehetővé teszi a statisztikai adatok elkülönítetten történő
lekérdezésének lehetőségét.
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18. §		
E törvény
a)
6. alcíme az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján,
b)
9. alcíme az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján,
c)
10. alcíme az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.
19. §		
A 23. és a 24. § a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK
tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. július 4-i 2012/18/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

6. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása
20. §

(1) A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 7. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
[A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv kizárólagos hatáskörrel ellátja az 1. § (2) bekezdés
14. pontjában meghatározott feladatokat. Ennek keretében:]
„b) elvégzi
ba) az (1c) bekezdésben foglalt kivétellel a Kormány vagy a Kormány tagjának irányítása vagy felügyelete alá tartozó
költségvetési szerv, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem valamennyi foglalkoztatottjának,
bb) az egészségügyi tevékenység végzésében tanulói jogviszony alapján közreműködő személyek, valamint
az egyházi jogi személy fenntartásában vagy tulajdonában álló egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatottak
kivételével az egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók,
bc) az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya, köztisztviselői és munkavállalói
[a ba)–bc) alpontban foglaltak a továbbiakban együtt: védett állomány] megbízhatósági vizsgálatát.”
(2) Az Rtv. 7. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja alkalmazásában foglalkoztatott
a) a kormányzati szolgálati jogviszonyban,
b) a közalkalmazotti jogviszonyban,
c) az igazságügyi szolgálati jogviszonyban,
d) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél fennálló hivatásos szolgálati jogviszonyban,
e) a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban,
f ) az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban,
g) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél fennálló tisztjelölti szolgálati jogviszonyban, illetve a Nemzet Adó- és
Vámhivatalnál fennálló tisztjelölti jogviszonyban,
h) az egészségügyi szolgálati jogviszonyban, és
i) a munkaviszonyban
foglalkoztatott.”
(3) Az Rtv. 7. § (1c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1c) Az (1) bekezdés b) pont ba) alpontjától eltérően nem tartozik a védett állomány körébe
a) az Információs Hivatal foglalkoztatottja,
b) a honvédelmi szervezetek foglalkoztatottja azzal a kivétellel, hogy az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerint
megbízhatósági vizsgálat alá vonható a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi
szolgáltató egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatottja, továbbá
c) a Kormány rendeletében a feladat- és tevekénységi kör mérlegelése alapján a megbízhatósági vizsgálat
elvégzésének lehetősége alól mentesített szerv foglalkoztatottja.”

21. §		
Az Rtv.
a)
7. § (1b) bekezdésében a „pont bc) alpontja” szövegrész helyébe a „pontja” szöveg,
b)
7/B. § (2) bekezdés a) pontjában a „határrendészeti szabálysértést” szövegrész helyébe a „határrendészeti
szabálysértést, gyógyszerrendészeti szabálysértést, segélyhívó számok rendeltetéstől eltérő igénybevétele
szabálysértést” szöveg,
c)
7/B. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában az „a személyes adattal” szövegrész helyébe
az „a teljesítményfokozó szerrel visszaélés (Btk. 185. §), a gyógyszerhamisítás (Btk. 185/A. §), a személyes
adattal” szöveg,
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d)

100. § (1) bekezdés h) pontjában a „részletes szabályait” szövegrész helyébe a „részletes szabályait, továbbá
meghatározza a megbízhatósági vizsgálat elvégzésének lehetősége alól mentesített, a Kormány vagy
a Kormány tagjának irányítása, felügyelete alá tartozó szervek körét” szöveg

lép.

7. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló
1996. évi XX. törvény módosítása
22. §		
A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi
XX. törvény 23. §-a a következő t) ponttal egészül ki:
(A TAJ számot a következő szervek az alábbiakban meghatározott célból kezelhetik:)
„t) a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló törvény 2. §-a szerinti szervezet, valamint
a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerbe
történő adatszolgáltatás érdekében.”

8. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény módosítása
23. §		
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 3. §
33. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„33. Védendő adat: a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem biztonságával kapcsolatos lényeges adat, amelyet
az üzemeltető vagy az iparbiztonsági hatóság védendővé nyilvánít, továbbá az üzemeltető által meghatározott üzleti titok.”
24. §		
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
25. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a biztonsági jelentés vagy biztonsági elemzés valamely adatát az iparbiztonsági hatóság nyilvánítja
védendő adattá, a védendő adatokat közli az üzemeltetővel, és egyben felhívja az üzemeltetőt a nyilvánosságra
hozható, védendő adatot nem tartalmazó biztonsági jelentés vagy biztonsági elemzés elkészítésére és benyújtására.”

9. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása
25. §		
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 107. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(Méltatlanság miatt a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése megszünteti annak az önkormányzati
képviselőnek a megbízatását,)
„c) akit megbízatásának ideje alatt – a mentesítésre tekintet nélkül – szándékos bűncselekmény miatt jogerősen
szabadságvesztésre ítélnek,”

10. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása
26. §		
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 38. § (1) bekezdés b) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(Méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti annak az önkormányzati képviselőnek
a megbízatását,)
„b) akit megbízatásának ideje alatt – a mentesítésre tekintet nélkül – szándékos bűncselekmény miatt jogerősen
szabadságvesztésre ítélnek;”

11. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása
27. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 106/A. §-a a következő (5) bekezdéssel
egészül ki:
„(5) A kincstár a Kormány rendeletében meghatározott rendben adatot szolgáltat a Kormányzati Személyügyi
Döntéstámogató Rendszer részére
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a) a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerbe feltöltendő foglalkoztatottak létszám-, kereseti- és
illetményadatairól egyedi azonosító alkalmazásával, valamint
b) a költségvetési szervekről és a költségvetési körben gazdálkodó szervekről szóló közhiteles hatósági törzskönyvi
nyilvántartásból.”
28. §		
Az Áht. 109. § (1) bekezdés 35. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg)
„35. a központosított illetményszámfejtés szabályait, valamint a központosított illetményszámfejtés körét érintő
statisztikai és egyéb adatszolgáltatás rendjét,”

12. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása
29. §		
A Kttv. 177. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló törvényben meghatározott döntéstámogatási
feladatot az államigazgatási szerv a közszolgálati alapnyilvántartás adatainak és azok változásainak, továbbá
az államigazgatási szerv szervezeti adatainak jogszabályban meghatározottak szerint a Kormányzati Személyügyi
Döntéstámogató Rendszerbe történő feltöltésével hajtja végre.
(7) A kormánytisztviselőnek a közszolgálati alapnyilvántartás 2. mellékletben meghatározott,
az illetményszámfejtéshez szükséges adatairól és az azokban bekövetkezett változásról a (6) bekezdés szerinti
információs rendszer közvetlen adatszolgáltatást nyújt – a Kormány rendeletében meghatározott rendben –
a kincstár által működtetett központosított illetményszámfejtés részére.”
30. §		
A Kttv. 180. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az államigazgatási szervnél vezetett közszolgálati alapnyilvántartásba – eljárásában indokolt mértékig – jogosult
betekinteni, illetőleg abból adatokat átvenni:)
„k) a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer működtetésével összefüggésben a közszolgálati
életpálya kidolgozásáért felelős miniszter,”
31. §		
A Kttv. 258. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az államigazgatási szerv a munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek teljesítése érdekében
munkaügyi nyilvántartást vezet. A nyilvántartás adattartalma − a kizárólag a kormánytisztviselők esetében releváns
adatok kivételével − megegyezik a kormánytisztviselő 2. melléklet szerinti közszolgálati alapnyilvántartásának
adataival. A munkaügyi nyilvántartásra, valamint az abból történő adatszolgáltatásra a közszolgálati
alapnyilvántartásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy az államigazgatási szerv a munkaügyi
nyilvántartásban szereplő adatokat a munkaviszony megszűnését vagy megszüntetését követő tizenöt évig kezeli.”
32. §		
A Kttv. 177. § (3) bekezdésében a „178. § (1) bekezdésében, továbbá a 181. §-ban” szövegrész helyébe a „Kormányzati
Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló törvényben, továbbá a 181. § (1) bekezdésében” szöveg lép.
33. §		
Hatályát veszti a Kttv.
a)
178. §-a,
b)
180. § (1) bekezdés l) pontjában az „a minisztériumokra vonatkozó adatok tekintetében, valamint” szövegrész,
c)
259. § (1) bekezdés 1. pont c) alpontjában az „és a közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre” szövegrész.

13. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény módosítása
34. §		
A Hszt. a következő 106/A. §-sal egészül ki:
„106/A. § Az országos parancsnok és az országos főigazgató a 106. § (1a) bekezdése szerinti közjogi
szervezetszabályozó eszközben vagy belső szabályzatban határozza meg
a) azt, hogy a miniszter által meghatározott szempontok figyelembevételével mely szolgálati beosztás melyik
alkalmasságvizsgálati kategóriába tartozik,
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b) a miniszter által meghatározott egyes alkalmasságvizsgálati kategóriába tartozó szolgálati beosztások
esetében az egészségi, pszichológiai és fizikai kategóriafeltételeket, amelyek nem lehetnek alacsonyabbak
a minimumfeltételeknél,
c) a miniszter által meghatározott egyes alkalmasságvizsgálati kategóriák esetében a kompetenciavizsgálat
keretében vizsgálandó további kompetenciák tartalmát és követelményeit,
d) az illeszkedésvizsgálat eredményeinek a vezetői döntést támogató felhasználására vonatkozó szakmai
javaslatokkal kapcsolatos eljárásrendet és
e) a miniszter által meghatározott szempontok figyelembevételével első- és másodfokú egészségi, pszichológiai,
fizikai alkalmasságvizsgálatot végzők személyére vonatkozó kijelölést.”
35. §		
A Hszt. 261. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„261. § (1) Kiegészítő hozzátartozói támogatás illeti meg az özvegyi és szülői nyugellátásra jogosultat, ha a hivatásos
állomány tagjának halálát szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset vagy szolgálati eredetű betegség okozta.
(2) A kiegészítő hozzátartozói támogatás mértéke a Tny. alapján megállapított özvegyi vagy szülői nyugellátás
25%-ának megfelelő összeg.
(3) A (2) bekezdéstől eltérően a hősi halott özvegye vagy szülője a Tny. alapján megállapított hozzátartozói
nyugellátás 50%-ának megfelelő összegű kiegészítő hozzátartozói támogatásra jogosult.”
36. §		
A Hszt. 107. alcíme a következő 261/A. és 261/B. §-sal egészül ki:
„261/A. § (1) Árvák kiegészítő támogatására jogosult a hivatásos állomány elhunyt tagjának – ideértve a 259. §
(1) bekezdés b) pontja szerinti, a korábban a rendvédelmi szerv hivatásos állományába tartozott szolgálati
nyugdíjast és egészségkárosodási ellátásra jogosultat – azon gyermeke, aki árvaellátásra jogosult.
(2) Az árvák kiegészítő támogatásának a mértéke
a) hősi halott árvája esetében a megállapított árvaellátás 50%-a,
b) a hivatásos állomány szolgálati kötelmekkel összefüggő balesetben vagy szolgálati eredetű betegségben elhunyt
tagjának árvája esetében a megállapított árvaellátás 25%-a, vagy
c) a hivatásos állomány elhunyt tagjának a) és b) pont hatálya alá nem tartozó árvája esetében a megállapított
árvaellátás 10%-a.
261/B. § (1) Az árvák kiegészítő támogatására és a kiegészítő hozzátartozói támogatásra való jogosultságról
a) a hősi halott özvegye vagy szülője esetében a nyugdíjmegállapító szerv,
b) az a) ponttól eltérő esetben a hősi halott, valamint a szolgálati halott esetén a miniszter,
c) az a) és b) ponttól eltérő esetben az országos parancsnok vagy országos főigazgató
hivatalból eljárva határozatban dönt. A határozat alapján a támogatás mértékét a nyugdíj-megállapító szerv állapítja
meg és a megállapított támogatást a nyugdíjfolyósító szerv folyósítja.
(2) Az árvák kiegészítő támogatása és a kiegészítő hozzátartozói támogatás, valamint az azokkal kapcsolatos
végrehajtási költségek forrását a központi költségvetés biztosítja.
(3) Az árvák kiegészítő támogatásának és a kiegészítő hozzátartozói támogatás összegét a Tny. 62. §-ában foglaltak
szerint kell emelni.
(4) A kiegészítő hozzátartozói támogatás, valamint az árvák kiegészítő támogatásának jogalap nélküli felvétele
esetén a Tny. visszafizetési és megtérítési kötelezettségre vonatkozó szabályai alapján kell eljárni. A jogalap nélkül
felvett kiegészítő hozzátartozói támogatásból, valamint az árvák kiegészítő támogatásából eredő követelést
a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a Tny. szabályai alapján érvényesíti.”
37. §

(1) A Hszt. 272. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hivatásos állomány tagjáról személyügyi alapnyilvántartást kell vezetni.”
(2) A Hszt. 272. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A személyügyi alapnyilvántartást a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló törvényben
meghatározott informatikai rendszerben elektronikusan kell vezetni. A személyügyi alapnyilvántartás vezetésére
vonatkozó technikai szabályokat a személyügyi igazgatás rendjéről szóló miniszteri rendelet határozza meg.”
(3) A Hszt. 272. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló törvényben meghatározott döntéstámogatási
feladatot az állományilletékes parancsnok a személyügyi alapnyilvántartás adatainak és azok változásainak, továbbá
a rendvédelmi szerv szervezeti adatainak jogszabályban meghatározottak szerint a Kormányzati Személyügyi
Döntéstámogató Rendszerbe történő feltöltésével hajtja végre.
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(6) A hivatásos állomány tagjának a személyügyi alapnyilvántartás 1. mellékletben meghatározott,
az illetményszámfejtéshez szükséges adatairól, azok változásáról az (1a) bekezdés szerinti információs rendszer
közvetlen adatszolgáltatást nyújt – a Kormány rendeletében meghatározott rendben – a kincstár által működtetett
központosított illetményszámfejtési rendszer részére.”
38. §		
A Hszt. 273. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A személyi anyaggyűjtő a szolgálati hely tervezett vagy kérelmezett változtatását megelőzően az új szervezeti
egység vezetőjének betekintésre átadható. Áthelyezést vagy vezénylést megelőzően a személyi anyaggyűjtő
az új munkáltatói szerv vezetőjének csak az érintett hozzájárulásával adható át. Az érintett hozzájárulásával
a személyügyi alapnyilvántartásban elektronikusan vezetett adatai az új munkáltatói szerv vezetőjének azonos
informatikai rendszeren belül elektronikusan is átadhatók.”
39. §		
A Hszt. 275. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„275. § (1) A személyügyi alapnyilvántartásba és az annak alapjául szolgáló iratokba betekinthet a szolgálati
jogviszonnyal kapcsolatos döntések előkészítése és meghozatala, végrehajtása, ellenőrzése, felügyelete és
vizsgálata céljából
a) a szolgálati elöljáró,
b) az állományilletékes parancsnok,
c) az országos parancsnok és helyettese, az országos főigazgató és helyettese,
d) a miniszter, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, valamint a felügyeleti hatáskörében a helyettes államtitkár,
e) a szervezeti egység, az országos parancsnokság, valamint a miniszter által vezetett minisztérium személyügyi
szervének vezetője és az arra feljogosított beosztottja, valamint a fegyelmi ügyben eljáró személy,
f ) a teljesítményértékelést vagy minősítést végző személy,
g) a törvényességi ellenőrzéssel megbízott személy,
h) a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság,
i) az illetményszámfejtést végző szerv az illetményszámfejtéshez szükséges mértékig,
j) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv a vezetői beosztásba kinevezés és
a rendfokozatban történő soron kívüli előléptetést megelőző előzetes véleményalkotási eljárás keretében.
(2) A hivatásos állomány tagjának az 51. § (2) bekezdés a) pontja vagy (3) bekezdés c) pontja szerinti, a kormányzati
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálya alá tartozó szervhez történő
a) más szervhez vezénylése, vagy
b) a miniszter által vezetett minisztériumba vagy a miniszter által irányított szervhez vezénylése
esetén a személyügyi alapnyilvántartásba betekintésre az (1) bekezdésben foglaltakon túl a kormányzati
személyügyi igazgatásra kijelölt szerv vezetője is jogosult.”
40. §		
A Hszt. 287/C. §-a a következő (34) bekezdéssel egészül ki:
„(34) A rendvédelmi szerv a munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek teljesítése érdekében munkaügyi
nyilvántartást vezet. A nyilvántartás adattartalma − a kizárólag a hivatásos állomány tagja esetében releváns adatok
kivételével − megegyezik a hivatásos állomány tagjai 1. melléklet szerinti személyügyi alapnyilvántartásának
adataival. A munkaügyi nyilvántartásra, valamint az abból történő adatszolgáltatásra a személyügyi
alapnyilvántartásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a rendvédelmi szerv a munkaügyi
nyilvántartásban szereplő adatokat a munkaviszony megszűnését vagy megszüntetését követő tizenöt évig kezeli.”
41. §		
A Hszt. 329. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Országgyűlési Őrség vonatkozásában a 272. § (1a), (5) és (6) bekezdése nem alkalmazandó.”
42. §		
A Hszt. 339. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„339. § (1) A polgári nemzetbiztonsági szolgálat személyügyi alapnyilvántartásába a 275. § (1) bekezdésében
meghatározottakon túl betekinteni, valamint onnan adatot átvenni a miniszter, a miniszter kabinetfőnöke, valamint
a miniszter által meghatározott, a miniszteri irányítási feladatok ellátását segítő szervezetben vagy az illetékes
munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró által meghatározott, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál dolgozó
személyek jogosultak.
(2) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok esetében a 272. § (1a), (5) és (6) bekezdése nem alkalmazandó.”
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43. §		
A Hszt. 340. §-a a következő 20. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben:)
„20. meghatározza az árvák kiegészítő támogatásával és a kiegészítő hozzátartozói támogatás megállapításával
kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyekben a közigazgatási hatósági eljáráshoz kapcsolódó kiegészítő eljárási
rendelkezéseket.”
44. §		
A Hszt. 12. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
45. §		
A Hszt.
a)
265. § (4) bekezdésében az „egy” szövegrész helyébe a „kettő” szöveg,
b)
272. § (3) és (4) bekezdésében a „nyilvántartásban” szövegrész helyébe az „alapnyilvántartásban” szöveg,
c)
272. § (3) bekezdésében az „adatokat” szövegrész helyébe az „adatköröket” szöveg,
d)
275/A. §-ában a „j) pontja” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés j) pontja” szöveg,
e)
275/B. §-ában a „nyilvántartást” szövegrész helyébe az „alapnyilvántartást” szöveg,
f)
277. §-ában az „a központi személyügyi nyilvántartás részeként” szövegrész helyébe az „országos
parancsnoka, országos főigazgatója” szöveg
lép.
46. §

(1) Hatályát veszti a Hszt.
a)
272. § (2) bekezdésében az „ , a központi személyügyi nyilvántartást az országos parancsnok, valamint
az országos főigazgató által vezetett szervezeti egységnél” szövegrész,
b)
274. §-a,
c)
276. § (6) bekezdése.
(2) Nem lép hatályba az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény
178. §-ának a Hszt. 341. § (1) bekezdés 13. pont i) alpontját megállapító rendelkezése.

14. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása
47. §

(1) A Kit. 62/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az 54. § (3) bekezdése szerint betöltött álláshely esetén a nemzetbiztonsági szolgálatok állományából
vezényelt, kirendelt személyek vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti személyazonosító adat helyett
álnevesítéssel a személyhez kötötten egyedileg kialakított kódot kell szerepeltetni az álláshely-nyilvántartásban.
Ezen kód a vezénylő, kirendelő nemzetbiztonsági szolgálatra utalással jelöli meg azt is, hogy az álláshely mely
nemzetbiztonsági szolgálat állományába tartozó személlyel kerül betöltésre.”
(2) A Kit. 62/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az álláshely-nyilvántartás a kormányzati személyügyi információs rendszer részeként összekapcsolásra kerül
a) a kormányzati igazgatási szervek közszolgálati alapnyilvántartásával, illetve a közszolgálati alapnyilvántartás
kezelésére használt személyügyi nyilvántartó programokkal,
b) a kormányzati igazgatási szervek által használt továbbképzési és teljesítményértékelő rendszerrel,
c) a közfeladat-kataszterrel, valamint
d) a központosított illetményszámfejtő rendszer által használt nyilvántartással.”

48. §		
A Kit. 174. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„174. § [A közszolgálati alapnyilvántartás]
(1) A kormánytisztviselőről közszolgálati alapnyilvántartást kell vezetni.
(2) A közszolgálati alapnyilvántartást a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló törvényben
meghatározott informatikai rendszerben elektronikusan kell vezetni.
(3) A közszolgálati alapnyilvántartásban a kormánytisztviselő 3. mellékletben meghatározott személyes adatait kell
kezelni.
(4) A közszolgálati alapnyilvántartásban szereplő személyes adatok védelméért, az adatkezelés jogszerűségéért,
valamint az e törvényben előírt adatszolgáltatásokért − eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában −
a kormánytisztviselőt alkalmazó kormányzati igazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője felelős.
(5) A közszolgálati alapnyilvántartásban történő adatkezelés célja
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a) a kormányzati szolgálati jogviszonnyal összefüggő munkáltatói intézkedések és jognyilatkozatok előkészítésének
és meghozatalának biztosítása,
b) a kormányzati szolgálati jogviszonnyal összefüggő jogok gyakorlásának és kötelezettségek teljesítésének
biztosítása, továbbá
c) a közeli hozzátartozót megillető társadalombiztosítási, szociális és kegyeleti gondoskodás megállapításának és
folyósításának biztosítása.
(6) A kormányzati igazgatási szerv a közszolgálati alapnyilvántartásban a 3. mellékletben meghatározott személyes
adatot − a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel − a kormányzati szolgálati jogviszony fennállása alatt kezeli.
(7) A kormányzati szolgálati jogviszony bármely jogcímen történő megszűnését vagy megszüntetését követően
a közszolgálati alapnyilvántartásban az érintettre vonatkozó, a 3. mellékletben felsorolt személyes adatok
kezelését 50 évig korlátozni kell. A korlátozás alá eső személyes adatokat csak az érintett ismerheti meg, valamint
a törvényben erre feljogosított szervnek továbbítható megkeresés alapján. A korlátozás alá eső adatokkal
– az előbbiekben rögzített műveleteken túl – más művelet nem végezhető.
(8) A közszolgálati alapnyilvántartásban a (7) bekezdés alapján tárolt adatokat az ott meghatározott határidő lejárta
napján törölni kell.
(9) A közszolgálati alapnyilvántartást a kormányzati igazgatási szerv más személyes adatot tartalmazó
nyilvántartásától elkülönítetten kell kezelni. A közszolgálati alapnyilvántartás más személyes adatot tartalmazó
nyilvántartással – a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer és a Kormányzati Személyügyi
Döntéstámogató Rendszer rendszerelemét képező álláshely-nyilvántartás kivételével – nem kapcsolható össze.
(10) A kormánytisztviselőnek a közszolgálati alapnyilvántartás 3. mellékletben meghatározott,
az illetményszámfejtéshez szükséges adatairól és az azokban bekövetkezett változásról a (2) bekezdés szerinti
információs rendszer közvetlen adatszolgáltatást nyújt – a Kormány rendeletében meghatározott rendben –
a kincstár által működtetett központosított illetményszámfejtés részére.”
49. §

(1) A Kit. 175. § (3) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közszolgálati alapnyilvántartásba – eljárásában indokolt mértékig – jogosult betekinteni, illetve abból adatokat
átvenni:)
„k) a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer működtetésével összefüggésben a közszolgálati
életpálya kidolgozásáért felelős miniszter;”
(2) A Kit. 175. § (3) bekezdése a következő o) és p) ponttal egészül ki:
(A közszolgálati alapnyilvántartásba – eljárásában indokolt mértékig – jogosult betekinteni, illetve abból adatokat
átvenni:)
„o) a kormányhivatal irányítására kormányrendeletben kijelölt miniszter;
p) a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv.”

50. §		
A Kit. 176. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„176. § [A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer]
A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló törvényben meghatározott döntéstámogatási
feladatot a kormányzati igazgatási szerv a közszolgálati alapnyilvántartás adatainak és azok változásainak, továbbá
a kormányzati igazgatási szerv szervezeti adatainak jogszabályban meghatározottak szerint a Kormányzati
Személyügyi Döntéstámogató Rendszerbe történő feltöltésével hajtja végre.”
51. §		
A Kit. 281. § (4) bekezdés 24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg)
„24. a közszolgálati alapnyilvántartásra, valamint a munkaügyi nyilvántartásra vonatkozó részletes szabályokat;”
52. §		
A Kit.
a)
61. § (2) bekezdésében, 80. § (4) bekezdésében a „személyügyi nyilvántartásban” szövegrész helyébe
az „alapnyilvántartásban” szöveg,
b)
62/A. § (3) bekezdésében az „adatot” szövegrész helyébe az „adatot vagy a (2a) bekezdés szerinti kódot”
szöveg,
c)
84. § (7) bekezdésében a „174. § (6)” szövegrész helyébe a „174. § (7)” szöveg,
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d)
e)
lép.

175. §-ának címében az „alapnyilvántartás” szövegrész helyébe az „alapnyilvántartásra vonatkozó egyéb
szabályok” szöveg,
279. § (8) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe a „15” szöveg

53. §		
Hatályát veszti a Kit.
a)
175. § (1) és (2) bekezdése,
b)
177. § (1) bekezdés d) pontja.

15. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről
szóló 2020. évi LVIII. törvény módosítása
54. §		
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi
LVIII. törvény 267. §-ában a „2020. december 31-éig” szövegrész helyébe a „2021. június 30-áig” szöveg lép.
55. §		
Hatályát veszti a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről
szóló 2020. évi LVIII. törvény 84. alcíme.
56. §		
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi
LVIII. törvény 409. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) Hatályát veszti a 72. alcím.”

16. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény módosítása
57. §		
Az Esztv. 14. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló törvényben meghatározott döntéstámogatási
feladatot az egészségügyi szolgáltató az alapnyilvántartás adatainak és azok változásainak, továbbá az az
egészségügyi szolgáltató szervezeti adatainak jogszabályban meghatározottak szerint a Kormányzati Személyügyi
Döntéstámogató Rendszerbe történő feltöltésével hajtja végre.
(8) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személynek az alapnyilvántartás 2. mellékletben meghatározott,
az illetményszámfejtéshez szükséges adatairól és az azokban bekövetkezett változásról a (7) bekezdés szerinti
információs rendszer közvetlen adatszolgáltatást nyújt – a Kormány rendeletében meghatározott rendben –
a kincstár által működtetett központosított illetményszámfejtés részére.”
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2020. évi CLXII. törvényhez
Az adatgyűjtő modulba feltöltendő adatkörök a Kit. hatálya alatt álló politikai vezetők, politikai
tanácsadók, politikai főtanácsadók, kabinetfőnökök, szakmai vezetők és kormánytisztviselők
vonatkozásában
1. Személyes adatok
1.1. név
1.2. születési név
1.3. nem
1.4. családi állapot
1.5. állampolgárság
1.6. születési hely és idő
1.7. anyja születési neve
1.8. társadalombiztosítási azonosító jel
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1.9. adóazonosító jel
1.10. nyugdíjas foglalkoztatott (nyugállományba helyezés ideje, nyugdíjfolyósítási törzsszám, nyugdíjfolyósítás
kezdete)
2.	Elérhetőség
2.1. címadatok (lakóhely, tartózkodási hely, értesítési cím)
2.2. elérhetőségi adatok (telefonszám, e-mail-cím, a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas elektronikus
elérhetőség)
3. Hozzátartozók és eltartottak
3.1. név
3.2. születési név
3.3. születési hely és idő
3.4. anyja születési neve
3.5. társadalombiztosítási azonosító jel
3.6. adóazonosító jel
3.7. címadatok (lakóhely, tartózkodási hely, értesítési cím)
4. Okmányok (típus, azonosító, kategória)
4.1. személyazonosító igazolvány adatai
4.2. vezetői engedély adatai
4.3. hatósági ellenőrzés végzésére jogosító igazolvány
4.4. munkáltatói igazolvány
4.5. belépésre jogosító igazolvány
4.6. egészségügyi ellátásra jogosító igazolvány
5. Képzettségek, végzettségek, vizsgák, továbbképzés
5.1. végzettség szintje
5.2. végzettség típusa
5.3. oktatási intézmény neve
5.4. kar, szak, szakirány megnevezése
5.5. oklevél/bizonyítvány száma, kelte
5.6. nyelvtudás (nyelvvizsga típusa, szintje, okirat száma, kelte)
5.7. közigazgatási vizsga (alapvizsga, szakvizsga, okirat száma, kelte)
5.8. szakmai vizsga (típusa, okirat száma, kelte)
5.9. továbbképzés (típusa, megnevezése, megszerzés ideje, értéke)
6. Jogviszony
6.1. alkalmazó szerv, szervezeti egység
6.2. jelenlegi jogviszony létesítésének dátuma
6.3. aktuális foglalkoztatóhoz kinevezés dátuma
6.4. pályázat ténye
6.5. próbaidő (kezdete, vége, megszüntetést kezdeményező fél)
6.6. besorolási adatok (kategória, kezdete, vége)
6.7. megszűnés (jogcím, időpont)
6.8. felmentési időszak (kezdete, vége)
6.9. végkielégítésre jogosultság (mértéke)
6.10. munkarend (heti munkaóra, munkaidő keret, munkaidő jellege)
6.11. hatósági erkölcsi bizonyítvány (száma, kelte)
6.12. alkalmassági vizsgálat (típusa, időpontja, minősítése)
6.13. nemzetbiztonsági ellenőrzés (érvényesség, eredmény)
6.14. vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség (időpont, esedékesség)
6.15. szolgálati idő alapján járó jogosultságok (típus, időpont)
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7. Korábbi foglalkoztatás adatai
7.1. munkahely (név, székhely)
7.2. jogviszony típusa
7.3. jogviszony kezdete, vége
7.4. megszűnés jogcíme
8. Vezetői előmenetel
8.1. vezetői kategória
8.2. vezetői kinevezés (kezdete, vége)
8.3. megszűnés módja
9. Személyi juttatások
9.1. fizetési számlaszám
9.2. illetmény (összeg, érvényesség kezdete, vége)
9.3. illetményen kívüli juttatás (jelleg, összeg, kifizetés dátuma)
9.4. célfeladat (céljuttatás időpontja, összege, feladat megnevezése és végdátuma, teljesítés dátuma)
9.5. visszatérítési kötelezettség
10. Teljesítményértékelés
10.1. értékelési időszak (kezdete, vége)
10.2. értékelés időpontja
10.3. értékelés eredménye
10.4. értékelés kategóriája
11. Szabadság és távollét
11.1. szabadság (jogcím, mérték)
11.2. tartós távollét (jogcím, kezdet)
11.3. tartós távollét megszűnésének várható és tényleges időpontja
12. Kinevezéstől eltérő foglalkoztatás
12.1. eltérő foglalkoztatás helye (szerv, szervezeti egység)
12.2. munkáltatói intézkedés elrendelője
12.3. eltérő foglalkoztatás kezdete és vége
12.4. díjazás módja
13. Fegyelmi és kártérítési felelősség, érdemtelenség
13.1. fegyelmi eljárás típusa
13.2. fegyelmi vétség rövid megnevezése
13.3. fegyelmi tényállás rövid leírása
13.4. alapeljárás kezdő és befejező időpontja
13.5. másodfokú eljárás kezdő és befejező időpontja
13.6. jogerős határozat száma
13.7. jogerős döntés típusa
13.8. kiszabott fegyelmi büntetés típusa
13.9. fegyelmi büntetés hatálya alóli mentesülés időpontja
13.10. felfüggesztés kezdő és végdátuma
13.11. kártérítési eljárás típusa
13.12. káresemény típusa
13.13. kártérítési tényállás rövid leírása
13.14. alapeljárás kezdő és befejező időpontja
13.15. kártérítési eljárás jogerős határozatának száma
13.16. jogerős döntés típusa
13.17. kár mértéke
13.18. kártérítés mértéke
13.19. érdemtelenségi eljárás kezdő és befejező időpontja
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14. Összeférhetetlenség és versenytilalmi korlátozások
14.1. engedélyezett vagy bejelentéshez kötött tevékenység létesítésének kezdete
14.2. engedélyezett vagy bejelentéshez kötött tevékenység bejelentésének, tudomásra jutásának dátuma
14.3. engedélyezett vagy bejelentéshez kötött tevékenység engedélyezésének időpontja
14.4. engedélyezett vagy bejelentéshez kötött tevékenység megszűnésének időpontja
14.5. összeférhetetlenség oka
14.6. összeférhetetlenség megszüntetésére felszólítás időpontja
14.7. összeférhetetlenség megszüntetésének időpontja
14.8. versenytilalmi korlátozás jellege
14.9. versenytilalmi korlátozás kezdete, vége
14.10. ellenérték összege

2. melléklet a 2020. évi CLXII. törvényhez
Az adatgyűjtő modulba feltöltendő adatkörök a Kttv. hatálya alatt álló közszolgálati jogviszonyban
vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban állók vonatkozásában
1. Személyes adatok
1.1. név
1.2. születési név
1.3. nem
1.4. családi állapot
1.5. állampolgárság
1.6. születési hely és idő
1.7. anyja születési neve
1.8. társadalombiztosítási azonosító jel
1.9. adóazonosító jel
1.10. nyugdíjas foglalkoztatott (nyugállományba helyezés ideje, nyugdíjfolyósítási törzsszám, nyugdíjfolyósítás
kezdete)
2.	Elérhetőség
2.1. címadatok (lakóhely, tartózkodási hely, értesítési cím)
2.2. elérhetőségi adatok (telefonszám, e-mail-cím, a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas elektronikus
elérhetőség)
3. Hozzátartozók és eltartottak
3.1. név
3.2. születési név
3.3. születési hely és idő
3.4. anyja születési neve
3.5. társadalombiztosítási azonosító jel
3.6. adóazonosító jel
3.7. címadatok (lakóhely, tartózkodási hely, értesítési cím)
4. Okmányok (típus, azonosító, kategória)
4.1. személyazonosító igazolvány adatai
4.2. vezetői engedély adatai
4.3. hatósági ellenőrzés végzésére jogosító igazolvány
4.4. munkáltatói igazolvány
4.5. belépésre jogosító igazolvány
4.6. egészségügyi ellátásra jogosító igazolvány
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5. Képzettségek, végzettségek, vizsgák, továbbképzés
5.1. végzettség szintje
5.2. végzettség típusa
5.3. oktatási intézmény neve
5.4. kar, szak, szakirány megnevezése
5.5. oklevél/bizonyítvány száma, kelte
5.6. nyelvtudás (nyelvvizsga típusa, szintje, okirat száma, kelte)
5.7. idegennyelv-tudási pótlékra jogosultság
5.8. közigazgatási vizsga (alapvizsga, szakvizsga, okirat száma, kelte)
5.9. szakmai vizsga (típusa, okirat száma, kelte)
5.10. továbbképzés (típusa, megnevezése, megszerzés ideje, értéke)
6. Jogviszony
6.1. alkalmazó szerv, szervezeti egység
6.2. jelenlegi jogviszony létesítésének dátuma
6.3. aktuális foglalkoztatóhoz kinevezés dátuma
6.4. pályázat ténye
6.5. próbaidő (kezdete, vége, megszüntetést kezdeményező fél)
6.6. besorolási adatok (kategória, osztály, kezdete, vége)
6.7. fizetési fokozat (fizetési fokozatba lépés kezdete, vége)
6.8. megszűnés (jogcím, időpont)
6.9. vezetői fizetési fokozatba előresorolás dátuma, vezetői fizetési fokozat vége
6.10. felmentési időszak (kezdete, vége)
6.11. végkielégítésre jogosultság (mértéke)
6.12. munkarend (heti munkaóra, munkaidő keret, munkaidő jellege)
6.13. hatósági erkölcsi bizonyítvány (száma, kelte)
6.14. alkalmassági vizsgálat (típusa, időpontja, minősítése)
6.15. nemzetbiztonsági ellenőrzés (érvényesség, eredmény)
6.16. vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség (időpont, esedékesség)
6.17. tartalékállományba helyezés (kezdete, vége, megszűnés oka)
6.18. szolgálati idő alapján járó jogosultságok (típus, időpont)
6.19. polgármester esetében a tisztség jellege (főállású, társadalmi megbízatású)
7. Korábbi foglalkoztatás adatai
7.1. munkahely (név, székhely)
7.2. jogviszony típusa
7.3. jogviszony kezdete, vége
7.4. megszűnés jogcíme
8.	Előmenetel
8.1. cím (megnevezés, adományozás időpontja, visszavonás dátuma)
8.2. vezetői kategória
8.3. vezetői kinevezés (kezdete, vége)
8.4. vezetői kinevezés megszűnésének módja
9. Személyi juttatások
9.1. fizetési számlaszám
9.2. illetmény (összeg, érvényesség kezdete, vége)
9.3. illetményen kívüli juttatás (jelleg, összeg, kifizetés dátuma)
9.4. célfeladat (céljuttatás időpontja, összege, feladat megnevezése és végdátuma, teljesítés dátuma)
9.5. visszatérítési kötelezettség
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10. Teljesítményértékelés és minősítés
10.1. értékelési időszak (kezdete, vége)
10.2. értékelés időpontja
10.3. értékelés eredménye
10.4. értékelés kategóriája
10.5. minősítés időpontja
10.6. minősítés eredménye
10.7. minősítés típusa
11. Szabadság és távollét
11.1. szabadság (jogcím, mérték)
11.2. tartós távollét (jogcím, kezdet)
11.3. tartós távollét megszűnésének várható és tényleges időpontja
12. Kinevezéstől eltérő foglalkoztatás
12.1. eltérő foglalkoztatás helye (szerv, szervezeti egység)
12.2. munkáltatói intézkedés elrendelője
12.3. eltérő foglalkoztatás kezdete és vége
12.4. díjazás módja
13. Fegyelmi és kártérítési felelősség, méltatlanság
13.1. fegyelmi eljárás típusa
13.2. fegyelmi vétség rövid megnevezése
13.3. fegyelmi tényállás rövid leírása
13.4. fegyelmi eljárás kezdő és befejező időpontja
13.5. fegyelmi jogerős határozat száma
13.6. fegyelmi jogerős döntés típusa
13.7. kiszabott fegyelmi büntetés típusa
13.8. fegyelmi büntetés hatálya alóli mentesülés időpontja
13.9. felfüggesztés kezdő és végdátuma
13.10. kártérítési eljárás típusa
13.11. káresemény típusa
13.12. kártérítési tényállás rövid leírása
13.13. alapeljárás kezdő és befejező időpontja
13.14. kártérítési eljárás jogerős határozatának száma
13.15. jogerős döntés típusa
13.16. kár mértéke
13.17. kártérítés mértéke
13.18. méltatlansági eljárás (indításának kezdődátuma, vége, jogerős határozat száma)
14. Összeférhetetlenség
14.1. engedélyezett vagy bejelentéshez kötött tevékenység létesítésének kezdete
14.2. engedélyezett vagy bejelentéshez kötött tevékenység bejelentésének, tudomásra jutásának dátuma
14.3. engedélyezett vagy bejelentéshez kötött tevékenység engedélyezésének időpontja
14.4. engedélyezett vagy bejelentéshez kötött tevékenység megszűnésének időpontja
14.5. összeférhetetlenség oka
14.6. összeférhetetlenség megszüntetésére felszólítás időpontja
14.7. összeférhetetlenség megszüntetésének időpontja
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3. melléklet a 2020. évi CLXII. törvényhez
Az adatgyűjtő modulba feltöltendő adatkörök a Hszt. hatálya alatt álló hivatásos szolgálati
jogviszonyban állók és tisztjelöltek vonatkozásában
1. Személyes adatok
1.1. név
1.2. születési név
1.3. nem
1.4. családi állapot
1.5. állampolgárság
1.6. születési hely és idő
1.7. anyja születési neve
1.8. társadalombiztosítási azonosító jel
1.9. adóazonosító jel
1.10. nyugdíjas foglalkoztatott (nyugállományba helyezés ideje, nyugdíjfolyósítási törzsszám, nyugdíjfolyósítás
kezdete)
2.	Elérhetőség
2.1. címadatok (lakóhely, tartózkodási hely, értesítési cím)
2.2. elérhetőségi adatok (telefonszám, e-mail-cím, a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas elektronikus
elérhetőség)
3. Hozzátartozók és eltartottak
3.1. név
3.2. születési név
3.3. születési hely és idő
3.4. anyja születési neve
3.5. társadalombiztosítási azonosító jel
3.6. adóazonosító jel
3.7. címadatok (lakóhely, tartózkodási hely, értesítési cím)
4. Okmányok (típus, azonosító, kategória)
4.1. személyazonosító igazolvány adatai
4.2. vezetői engedély adatai
4.3. útlevél adatai
4.4. hatósági ellenőrzés végzésére jogosító igazolvány
4.5. szolgálati igazolvány
4.6. szolgálati jelvény
4.7. belépésre jogosító igazolvány
4.8. egészségügyi ellátásra jogosító igazolvány
5. Képzettségek, végzettségek, vizsgák, továbbképzés
5.1. végzettség szintje
5.2. végzettség típusa
5.3. oktatási intézmény neve
5.4. kar, szak, szakirány megnevezése
5.5. oklevél/bizonyítvány száma, kelte
5.6. nyelvtudás (nyelvvizsga típusa, szintje, okirat száma, kelte)
5.7. idegennyelv-tudási pótlékra jogosultság
5.8. rendészeti vizsga (alapvizsga, szakvizsga, rendfokozati vizsga okirat száma, kelte)
5.9. szakmai vizsga (típusa, okirat száma, kelte)
5.10. továbbképzés (típusa, megnevezése, megszerzés ideje, értéke)
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6. Jogviszony
6.1. alkalmazó szerv, szervezeti egység
6.2. jelenlegi jogviszony létesítésének dátuma
6.3. aktuális foglalkoztatóhoz kinevezés dátuma
6.4. pályázat ténye
6.5. állományviszony
6.6. próbaidő (kezdete, vége, megszüntetést kezdeményező fél)
6.7. besorolási adatok (osztály, kategória, kezdete, vége)
6.8. fizetési fokozatba lépés kezdete, vége
6.9. vezetői fizetési fokozatba előresorolás kezdete, vége
6.10. besorolás szerinti rendfokozat
6.11. címzetes rendfokozat
6.12. megszűnés (jogcím, időpont)
6.13. felmentési időszak (kezdete, vége)
6.14. végkielégítésre jogosultság (mértéke)
6.15. szolgálatteljesítési rend (heti szolgálatteljesítési idő, szolgálatteljesítési időkeret, szolgálatteljesítés jellege)
6.16. hatósági erkölcsi bizonyítvány (száma, kelte)
6.17. alkalmassági vizsgálat (típusa, időpontja, minősítése)
6.18. nemzetbiztonsági ellenőrzés (érvényesség, eredmény)
6.19. vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség (időpont, esedékesség)
6.20. tartalékállományba helyezés (jogcíme, kezdete, vége, megszűnés oka)
6.21. szolgálati idő alapján járó jogosultságok (típus, időpont)
7. Korábbi foglalkoztatás adatai
7.1. munkahely (név, székhely)
7.2. jogviszony típusa
7.3. jogviszony kezdete, vége
7.4. megszűnés jogcíme
8.	Előmenetel, vezetői előmenetel
8.1. rendfokozati előmenetel (kinevezés, előléptetés dátuma, rendfokozat megjelölése, előmenetel típusa,
döntéshozó)
8.2. szolgálat során elért címek (megnevezés, adományozás dátuma, visszavonás dátuma)
8.3. vezetői kategória
8.4. vezetői beosztás megnevezése
8.5. vezetői kinevezés (kezdete, vége)
8.6. megszűnés módja
8.7. vezető kinevezési korlát ténye [Hszt. 58. § (5) bekezdése]
9. Személyi juttatások
9.1. fizetési számlaszám
9.2. illetmény (összeg, érvényesség kezdete, vége, beleértve a teljesítményjuttatás adatait; tisztjelölt esetében
az ösztöndíj mértéke)
9.3. illetményen kívüli juttatás (jelleg, összeg, kifizetés dátuma)
9.4. célfeladat (céljuttatás időpontja, összege, feladat megnevezése és végdátuma, teljesítés dátuma)
9.5. visszatérítési kötelezettség
10. Teljesítményértékelés és minősítés
10.1. értékelési időszak (kezdete, vége)
10.2. értékelés időpontja
10.3. értékelés eredménye
10.4. értékelés kategóriája
10.5. minősítés időpontja
10.6. minősítés eredménye
10.7. minősítés típusa
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11. Szabadság és távollét
11.1. szabadság (jogcím, mérték)
11.2. tartós távollét (jogcím, kezdet)
11.3. tartós távollét megszűnésének várható és tényleges időpontja
11.4. szolgálati jogviszony szüneteltetése (jogcíme, kezdete, vége)
12. Kinevezéstől eltérő foglalkoztatás
12.1. eltérő foglalkoztatás helye (szerv, szervezeti egység)
12.2. munkáltatói intézkedés elrendelője
12.3. eltérő foglalkoztatás kezdete és vége
12.4. díjazás módja
12.5. rendelkezési állományba helyezés ténye
13. Fegyelmi, büntetőjogi és kártérítési felelősség, méltatlanság
13.1. fegyelmi eljárás típusa
13.2. fegyelmi vétség rövid megnevezése
13.3. fegyelmi tényállás rövid leírása
13.4. alapeljárás kezdő és befejező időpontja
13.5. másodfokú eljárás kezdő és befejező időpontja
13.6. Becsületbíróság döntése, eljárás befejezése
13.7. jogerős határozat száma
13.8. jogerős döntés típusa
13.9. kiszabott fegyelmi fenyítés típusa
13.10. fegyelmi fenyítés hatálya alóli mentesülés időpontja
13.11. szolgálati beosztásból felfüggesztés kezdő és végdátuma
13.12. büntetőeljárás megindításának dátuma, jogerős lezárásának dátuma
13.13. büntetőeljárást megalapozó törvényi tényállás
13.14. bűncselekmény típusa
13.15. büntetőeljárás lezárásának módja
13.16. kiszabott intézkedés, büntetés
13.17. felelősségrevonás törvényi tényállása
13.18. büntetőeljárás megszűnésének oka
13.19. szolgálati beosztásból felfüggesztés kezdő és végdátuma
13.20. kártérítési eljárás típusa
13.21. káresemény típusa
13.22. kártérítési tényállás rövid leírása
13.23. alapeljárás kezdő és befejező időpontja
13.24. kártérítési eljárás jogerős határozatának száma
13.25. jogerős döntés típusa
13.26. kár mértéke
13.27. kártérítés mértéke
13.28. méltatlansági eljárás kezdő és befejező időpontja
13.29. Becsületbírósági döntés, befejezése
13.30. jogerős határozat száma
13.31. jogerős döntés típusa
14. Összeférhetetlenség
14.1. engedélyezett vagy bejelentéshez kötött tevékenység létesítésének kezdete
14.2. engedélyezett vagy bejelentéshez kötött tevékenység bejelentésének, tudomásra jutásának dátuma
14.3. engedélyezett vagy bejelentéshez kötött tevékenység engedélyezésének időpontja
14.4. engedélyezett vagy bejelentéshez kötött tevékenység megszűnésének időpontja
14.5. összeférhetetlenség oka
14.6. összeférhetetlenség megszüntetésére felszólítás időpontja
14.7. összeférhetetlenség megszüntetésének időpontja
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4. melléklet a 2020. évi CLXII. törvényhez
Az adatgyűjtő modulba feltöltendő adatkörök a Hszt. hatálya alatt álló rendvédelmi igazgatási
szolgálati jogviszonyban állók vonatkozásában
1. Személyes adatok
1.1. név
1.2. születési név
1.3. nem
1.4. családi állapot
1.5. állampolgárság
1.6. születési hely és idő
1.7. anyja születési neve
1.8. társadalombiztosítási azonosító jel
1.9. adóazonosító jel
1.10. nyugdíjas foglalkoztatott (nyugállományba helyezés ideje, nyugdíjfolyósítási törzsszám, nyugdíjfolyósítás
kezdete)
2.	Elérhetőség
2.1. címadatok (lakóhely, tartózkodási hely, értesítési cím)
2.2. elérhetőségi adatok (telefonszám, e-mail-cím, a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas elektronikus
elérhetőség)
3. Hozzátartozók és eltartottak
3.1. név
3.2. születési név
3.3. születési hely és idő
3.4. anyja születési neve
3.5. társadalombiztosítási azonosító jel
3.6. adóazonosító jel
3.7. címadatok (lakóhely, tartózkodási hely, értesítési cím)
4. Okmányok (típus, azonosító, kategória)
4.1. személyazonosító igazolvány adatai
4.2. vezetői engedély adatai
4.3. hatósági ellenőrzés végzésére jogosító igazolvány
4.4. munkáltatói igazolvány
4.5. belépésre jogosító igazolvány
4.6. egészségügyi ellátásra jogosító igazolvány
5. Képzettségek, végzettségek, vizsgák, továbbképzés
5.1. végzettség szintje
5.2. végzettség típusa
5.3. oktatási intézmény neve
5.4. kar, szak, szakirány megnevezése
5.5. oklevél/bizonyítvány száma, kelte
5.6. nyelvtudás (nyelvvizsga típusa, szintje, okirat száma, kelte)
5.7. idegennyelv-tudási pótlékra jogosultság
5.8. rendészeti vizsga (alapvizsga, szakvizsga, okirat száma, kelte)
5.9. szakmai vizsga (típusa, okirat száma, kelte)
5.10. továbbképzés (típusa, megnevezése, megszerzés ideje, értéke)
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6. Jogviszony
6.1. alkalmazó szerv, szervezeti egység
6.2. jelenlegi jogviszony létesítésének dátuma
6.3. aktuális foglalkoztatóhoz kinevezés dátuma
6.4. pályázat ténye
6.5. próbaidő (kezdete, vége, megszüntetést kezdeményező fél)
6.6. besorolási adatok (munkaköri osztály, munkaköri kategória, kezdete, vége)
6.7. fizetési fokozatba lépés kezdete, vége
6.8. vezetői munkaköri kategóriába kinevezés (kezdete, vége)
6.9. megszűnés (jogcím, időpont)
6.10. felmentési időszak (kezdete, vége)
6.11. végkielégítésre jogosultság (mértéke)
6.12. munkarend (heti munkaóra, munkaidő keret, munkaidő jellege)
6.13. hatósági erkölcsi bizonyítvány (száma, kelte)
6.14. alkalmassági vizsgálat (típusa, időpontja, minősítése)
6.15. nemzetbiztonsági ellenőrzés (érvényesség, eredmény)
6.16. vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség (időpont, esedékesség)
6.17. szolgálati idő alapján járó jogosultságok (típus, időpont)
7. Korábbi foglalkoztatás adatai
7.1. munkahely (név, székhely)
7.2. jogviszony típusa
7.3. jogviszony kezdete, vége
7.4. megszűnés jogcíme
8. Vezetői előmenetel
8.1. vezetői kinevezés (kezdete, vége)
8.2. megszűnés módja
9. Személyi juttatások
9.1. fizetési számlaszám
9.2. illetmény (összeg, érvényesség kezdete, vége)
9.3. illetményen kívüli juttatás (jelleg, összeg, kifizetés dátuma)
9.4. célfeladat (céljuttatás időpontja, összege, feladat megnevezése és végdátuma, teljesítés dátuma)
9.5. visszatérítési kötelezettség
10. Teljesítményértékelés
10.1. értékelési időszak (kezdete, vége)
10.2. értékelés időpontja
10.3. értékelés eredménye
10.4. értékelés kategóriája
11. Szabadság és távollét
11.1. szabadság (jogcím, mérték)
11.2. tartós távollét (jogcím, kezdet)
11.3. tartós távollét megszűnésének várható és tényleges időpontja
12. Kinevezéstől eltérő foglalkoztatás
12.1. eltérő foglalkoztatás helye (szerv, szervezeti egység)
12.2. munkáltatói intézkedés elrendelője
12.3. eltérő foglalkoztatás kezdete és vége
12.4. díjazás módja
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13. Fegyelmi és kártérítési felelősség
13.1. fegyelmi eljárás típusa
13.2. fegyelmi vétség rövid megnevezése
13.3. fegyelmi tényállás rövid leírása
13.4. fegyelmi eljárás kezdő és befejező időpontja
13.5. fegyelmi jogerős határozat száma
13.6. fegyelmi jogerős döntés típusa
13.7. kiszabott fegyelmi büntetés típusa
13.8. fegyelmi büntetés hatálya alóli mentesülés időpontja
13.9. felfüggesztés kezdő és végdátuma
13.10. kártérítési eljárás típusa
13.11. káresemény típusa
13.12. kártérítési tényállás rövid leírása
13.13. alapeljárás kezdő és befejező időpontja
13.14. kártérítési eljárás jogerős határozatának száma
13.15. jogerős döntés típusa
13.16. kár mértéke
13.17. kártérítés mértéke
14. Összeférhetetlenség
14.1. engedélyezett vagy bejelentéshez kötött tevékenység létesítésének kezdete
14.2. engedélyezett vagy bejelentéshez kötött tevékenység bejelentésének, tudomásra jutásának dátuma
14.3. engedélyezett vagy bejelentéshez kötött tevékenység engedélyezésének időpontja
14.4. engedélyezett vagy bejelentéshez kötött tevékenység megszűnésének időpontja
14.5. összeférhetetlenség oka
14.6. összeférhetetlenség megszüntetésére felszólítás időpontja
14.7. összeférhetetlenség megszüntetésének időpontja

5. melléklet a 2020. évi CLXII. törvényhez
Az adatgyűjtő modulba feltöltendő adatkörök az Nsztv. pénzügyőri, pénzügyőr tisztjelölti és
tisztviselői állománya vonatkozásában
1. Személyes adatok
1.1. név
1.2. születési név
1.3. nem
1.4. családi állapot
1.5. állampolgárság
1.6. születési hely és idő
1.7. anyja születési neve
1.8. társadalombiztosítási azonosító jel
1.9. adóazonosító jel
1.10. nyugdíjas foglalkoztatott (nyugállományba helyezés ideje, nyugdíjfolyósítási törzsszám, nyugdíjfolyósítás
kezdete)
2.	Elérhetőség
2.1. címadatok (lakóhely, tartózkodási hely, értesítési cím)
2.2. elérhetőségi adatok (telefonszám, e-mail-cím)
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3. Hozzátartozók és eltartottak
3.1. név
3.2. születési név
3.3. születési hely és idő
3.4. anyja születési neve
3.5. társadalombiztosítási azonosító jel
3.6. adóazonosító jel
3.7. címadatok (lakóhely, tartózkodási hely, értesítési cím)
4. Okmányok (típus, azonosító, kategória)
4.1. személyazonosító igazolvány adatai
4.2. vezetői engedély adatai
4.3. útlevél adatai
4.4. hatósági ellenőrzés végzésére jogosító igazolvány
4.5. munkáltatói igazolvány
4.6. belépésre jogosító igazolvány
4.7. egészségügyi ellátásra jogosító igazolvány
5. Képzettségek, végzettségek, vizsgák, továbbképzés
5.1. végzettség szintje
5.2. végzettség típusa
5.3. oktatási intézmény neve
5.4. kar, szak, szakirány megnevezése
5.5. oklevél/bizonyítvány száma, kelte
5.6. nyelvtudás (nyelvvizsga típusa, szintje, okirat száma, kelte)
5.7. idegennyelv-tudási pótlékra jogosultság
5.8. közigazgatási és rendészeti vizsga (alapvizsga, szakvizsga, okirat száma, kelte)
5.9. szakmai vizsga (típusa, okirat száma, kelte)
5.10. továbbképzés (típusa, megnevezése, megszerzés ideje, értéke)
6. Jogviszony
6.1. alkalmazó szerv, szervezeti egység
6.2. jelenlegi jogviszony létesítésének dátuma
6.3. aktuális foglalkoztatóhoz kinevezés dátuma
6.4. pályázat ténye
6.5. próbaidő (kezdete, vége, megszüntetést kezdeményező fél)
6.6. besorolási adatok (kezdete, vége)
6.7. rendfokozat (pénzügyőr)
6.8. fizetési fokozat (fizetési fokozatba lépés kezdete, vége)
6.9. megszűnés (jogcím, időpont)
6.10. vezetői fizetési fokozatba előresorolás dátuma, vezetői fizetési fokozat vége
6.11. felmentési időszak (kezdete, vége)
6.12. végkielégítésre jogosultság (mértéke)
6.13. munkarend (heti munkaóra, munkaidő keret, munkaidő jellege)
6.14. hatósági erkölcsi bizonyítvány (száma, kelte)
6.15. alkalmassági vizsgálat (típusa, időpontja, minősítése)
6.16. nemzetbiztonsági ellenőrzés (érvényesség, eredmény)
6.17. vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség (időpont, esedékesség)
6.18. tartalékállományba helyezés (kezdete, vége, megszűnés oka)
6.19. szolgálati idő alapján járó jogosultságok (típus, időpont)
7. Korábbi foglalkoztatás adatai
7.1. munkahely (név, székhely)
7.2. jogviszony típusa
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7.3.
7.4.

jogviszony kezdete, vége
megszűnés jogcíme

8.	Előmenetel
8.1. cím (megnevezés, adományozás időpontja, visszavonás dátuma)
8.2. vezetői kategória
8.3. vezetői kinevezés (kezdete, vége)
8.4. vezetői kinevezés megszűnésének módja
9. Személyi juttatások
9.1. fizetési számlaszám
9.2. illetmény (összeg, érvényesség kezdete, vége)
9.3. illetményen kívüli juttatás (jelleg, összeg, kifizetés dátuma)
9.4. célfeladat (céljuttatás időpontja, összege, feladat megnevezése és végdátuma, teljesítés dátuma)
9.5. visszatérítési kötelezettség
10. Teljesítményértékelés
10.1. értékelési időszak (kezdete, vége)
10.2. értékelés időpontja
10.3. értékelés eredménye
10.4. értékelés kategóriája
11. Szabadság és távollét
11.1. szabadság (jogcím, mérték)
11.2. tartós távollét (jogcím, kezdet)
11.3. tartós távollét megszűnésének várható és tényleges időpontja
12. Kinevezéstől eltérő foglalkoztatás
12.1. eltérő foglalkoztatás helye (szerv, szervezeti egység)
12.2. munkáltatói intézkedés elrendelője
12.3. eltérő foglalkoztatás kezdete és vége
12.4. díjazás módja
13. Fegyelmi és kártérítési felelősség, méltatlanság
13.1. fegyelmi eljárás típusa
13.2. fegyelmi vétség rövid megnevezése
13.3. fegyelmi tényállás rövid leírása
13.4. fegyelmi eljárás kezdő és befejező időpontja
13.5. fegyelmi jogerős határozat száma
13.6. fegyelmi jogerős döntés típusa
13.7. kiszabott fegyelmi büntetés típusa
13.8. fegyelmi büntetés hatálya alóli mentesülés időpontja
13.9. felfüggesztés kezdő és végdátuma
13.10. kártérítési eljárás típusa
13.11. káresemény típusa
13.12. kártérítési tényállás rövid leírása
13.13. alapeljárás kezdő és befejező időpontja
13.14. kártérítési eljárás jogerős határozatának száma
13.15. jogerős döntés típusa
13.16. kár mértéke
13.17. kártérítés mértéke
13.18. méltatlansági eljárás (indításának kezdődátuma, vége, jogerős határozat száma)
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14. Összeférhetetlenség
14.1. engedélyezett vagy bejelentéshez kötött tevékenység létesítésének kezdete
14.2. engedélyezett vagy bejelentéshez kötött tevékenység bejelentésének, tudomásra jutásának dátuma
14.3. engedélyezett vagy bejelentéshez kötött tevékenység engedélyezésének időpontja
14.4. engedélyezett vagy bejelentéshez kötött tevékenység megszűnésének időpontja
14.5. összeférhetetlenség oka
14.6. összeférhetetlenség megszüntetésére felszólítás időpontja
14.7. összeférhetetlenség megszüntetésének időpontja

6. melléklet a 2020. évi CLXII. törvényhez
Az adatgyűjtő modulba feltöltendő adatkörök az Esztv. hatálya alá tartozó egészségügyi szolgálati
jogviszonyban állók vonatkozásában
1. Személyes adatok
1.1. név (egészségügyi tevékenység során használt titulus, egészségügyi tevékenység során használt név is)
1.2. születési név
1.3. nem
1.4. családi állapot
1.5. állampolgárság
1.6. születési hely és idő
1.7. anyja születési neve
1.8. társadalombiztosítási azonosító jel
1.9. adóazonosító jel
1.10. nyugdíjas foglalkoztatott (nyugállományba helyezés ideje, nyugdíjfolyósítási törzsszám, nyugdíjfolyósítás
kezdete)
2.	Elérhetőség
2.1. címadatok (lakóhely, tartózkodási hely, értesítési cím)
2.2. elérhetőségi adatok (telefonszám, e-mail-cím)
3. Hozzátartozók és eltartottak
3.1. név
3.2. születési név
3.3. születési hely és idő
3.4. anyja születési neve
3.5. társadalombiztosítási azonosító jel
3.6. adóazonosító jel
3.7. címadatok (lakóhely, tartózkodási hely, értesítési cím)
4. Okmányok (típus, azonosító, kategória)
4.1. személyazonosító igazolvány adatai
4.2. vezetői engedély adatai
4.3. munkáltatói igazolvány
4.4. belépésre jogosító igazolvány
4.5. egészségügyi ellátásra jogosító igazolvány
5. Képzettségek, végzettségek, vizsgák, továbbképzés
5.1. végzettség szintje
5.2. végzettség típusa
5.3. oktatási intézmény neve
5.4. kar, szak, szakirány megnevezése
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5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
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oklevél/bizonyítvány száma, kelte
honosított végzettség ténye
honosítás ideje, helye, intézet
honosító oklevél száma
nyelvtudás (nyelvvizsga típusa, szintje, okirat száma, kelte)
idegennyelv-tudási pótlékra jogosultság
továbbképzés (típusa, megnevezése, megszerzés ideje, értéke)

6. Jogviszony
6.1. alkalmazó szerv, szervezeti egység
6.2. jelenlegi jogviszony létesítésének dátuma
6.3. aktuális foglalkoztatóhoz kinevezés dátuma
6.4. pályázat ténye
6.5. próbaidő (kezdete, vége, megszüntetést kezdeményező fél)
6.6. besorolási adatok (fizetési osztály, kezdete, vége)
6.7. fizetési fokozat (fizetési fokozatba lépés kezdete, vége)
6.8. megszűnés (jogcím, időpont)
6.9. magasabb vezetői és vezetői munkakörbe sorolás dátuma, vége
6.10. felmentési időszak (kezdete, vége)
6.11. végkielégítésre jogosultság (mértéke)
6.12. munkarend (heti munkaóra, munkaidő keret, munkaidő jellege)
6.13. hatósági erkölcsi bizonyítvány (száma, kelte)
6.14. alkalmassági vizsgálat (típusa, időpontja, minősítése)
6.15. szolgálati idő alapján járó jogosultságok (típus, időpont)
6.16. működési nyilvántartás adatai (szakképesítés azonosító, érvényesség kezdő és végdátuma, korlátozott
alkalmasság ténye, szüneteltetés ténye)
7. Korábbi foglalkoztatás adatai
7.1. munkahely (név, székhely)
7.2. jogviszony típusa
7.3. jogviszony kezdete, vége
7.4. megszűnés jogcíme
8.	Előmenetel
8.1. cím (megnevezés, adományozás időpontja, visszavonás dátuma)
9. Személyi juttatások
9.1. fizetési számlaszám
9.2. illetmény (összeg, érvényesség kezdete, vége)
9.3. illetményen kívüli juttatás (jelleg, összeg, kifizetés dátuma)
9.4. visszatérítési kötelezettség
10. Minősítés
10.1. minősítés időpontja
10.2. minősítés eredménye
10.3. minősítés típusa
11. Szabadság és távollét
11.1. szabadság (jogcím, mérték)
11.2. tartós távollét (jogcím, kezdet)
11.3. tartós távollét megszűnésének várható és tényleges időpontja
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12. Kinevezéstől eltérő foglalkoztatás
12.1. egészségügyi szolgálati munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás helye (szerv, szervezeti egység)
12.2. munkáltatói intézkedés elrendelője
12.3. eltérő foglalkoztatás kezdete és vége
12.4. díjazás módja
13. Kártérítési felelősség
13.1. kártérítési eljárás típusa
13.2. káresemény típusa
13.3. kártérítési tényállás rövid leírása
13.4. alapeljárás kezdő és befejező időpontja
13.5. kártérítési eljárás jogerős határozatának száma
13.6. jogerős döntés típusa
13.7. kár mértéke
13.8. kártérítés mértéke
14. Összeférhetetlenség
14.1. engedélyezett vagy bejelentéshez kötött tevékenység létesítésének kezdete
14.2. engedélyezett vagy bejelentéshez kötött tevékenység bejelentésének, tudomásra jutásának dátuma
14.3. engedélyezett vagy bejelentéshez kötött tevékenység engedélyezésének időpontja
14.4. engedélyezett vagy bejelentéshez kötött tevékenység megszűnésének időpontja
14.5. összeférhetetlenség oka
14.6. összeférhetetlenség megszüntetésére felszólítás időpontja
14.7. összeférhetetlenség megszüntetésének időpontja

7. melléklet a 2020. évi CLXII. törvényhez
Az adatgyűjtő modulba feltöltendő adatkörök a Kit., a Kttv., a Hszt. és az Nsztv. hatálya alá tartozó
munkavállalók vonatkozásában
1. Személyes adatok
1.1. név
1.2. születési név
1.3. nem
1.4. családi állapot
1.5. állampolgárság
1.6. születési hely és idő
1.7. anyja születési neve
1.8. társadalombiztosítási azonosító jel
1.9. adóazonosító jel
1.10. nyugdíjas foglalkoztatott (nyugállományba helyezés ideje, nyugdíjfolyósítási törzsszám, nyugdíjfolyósítás
kezdete)
2.	Elérhetőség
2.1. címadatok (lakóhely, tartózkodási hely, értesítési cím)
2.2. elérhetőségi adatok (telefonszám, e-mail-cím, a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas elektronikus
elérhetőség)
3. Hozzátartozók és eltartottak
3.1. név
3.2. születési név
3.3. születési hely és idő
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3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

anyja születési neve
társadalombiztosítási azonosító jel
adóazonosító jel
címadatok (lakóhely, tartózkodási hely, értesítési cím)

4. Okmányok (típus, azonosító, kategória)
4.1. személyazonosító igazolvány adatai
4.2. vezetői engedély adatai
4.3. munkáltatói igazolvány
4.4. belépésre jogosító igazolvány
4.5. egészségügyi ellátásra jogosító igazolvány
5. Képzettségek, végzettségek, vizsgák, továbbképzés
5.1. végzettség szintje
5.2. végzettség típusa
5.3. oktatási intézmény neve
5.4. kar, szak, szakirány megnevezése
5.5. oklevél/bizonyítvány száma, kelte
5.6. nyelvtudás (nyelvvizsga típusa, szintje, okirat száma, kelte)
5.7. közigazgatási/rendészeti vizsga (alapvizsga, szakvizsga, okirat száma, kelte)
5.8. szakmai vizsga (típusa, okirat száma, kelte)
6. Jogviszony
6.1. alkalmazó szerv, szervezeti egység
6.2. jelenlegi jogviszony létesítésének dátuma
6.3. aktuális foglalkoztatóval megkötött munkaszerződés dátuma
6.4. pályázat ténye
6.5. próbaidő (kezdete, vége, megszüntetést kezdeményező fél)
6.6. munkakör megnevezése
6.7. megszűnés (jogcím, időpont)
6.8. felmentési időszak (kezdete, vége)
6.9. végkielégítésre jogosultság (mértéke)
6.10. munkarend (heti munkaóra, munkaidő keret, munkaidő jellege)
6.11. hatósági erkölcsi bizonyítvány (száma, kelte)
6.12. alkalmassági vizsgálat (típusa, időpontja, minősítése)
6.13. nemzetbiztonsági ellenőrzés (érvényesség, eredmény)
6.14. vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség (időpont, esedékesség)
7. Korábbi foglalkoztatás adatai
7.1. munkahely (név, székhely)
7.2. jogviszony típusa
7.3. jogviszony kezdete, vége
7.4. megszűnés jogcíme
8. Vezetői előmenetel
8.1. vezetői munkakör (kezdete, vége)
8.2. megszűnés módja
9. Személyi juttatások
9.1. fizetési számlaszám
9.2. munkabér (összeg, érvényesség kezdete, vége)
9.3. munkabéren kívüli juttatás (jelleg, összeg, kifizetés dátuma)
9.4. visszatérítési kötelezettség
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10. Szabadság és távollét
10.1. szabadság (jogcím, mérték)
10.2. tartós távollét (jogcím, kezdet)
10.3. tartós távollét megszűnésének várható és tényleges időpontja
11. Kártérítési felelősség
11.1. kártérítési eljárás típusa
11.2. káresemény típusa
11.3. kártérítési tényállás rövid leírása
11.4. alapeljárás kezdő és befejező időpontja
11.5. kártérítési eljárás jogerős határozatának száma
11.6. jogerős döntés típusa
11.7. kár mértéke
11.8. kártérítés mértéke
12. Összeférhetetlenség és versenytilalmi korlátozások
12.1. engedélyezett vagy bejelentéshez kötött tevékenység létesítésének kezdete
12.2. engedélyezett vagy bejelentéshez kötött tevékenység bejelentésének, tudomásra jutásának dátuma
12.3. engedélyezett vagy bejelentéshez kötött tevékenység engedélyezésének időpontja
12.4. engedélyezett vagy bejelentéshez kötött tevékenység megszűnésének időpontja
12.5. összeférhetetlenség oka
12.6. összeférhetetlenség megszüntetésére felszólítás időpontja
12.7. összeférhetetlenség megszüntetésének időpontja
12.8. versenytilalmi korlátozás jellege
12.9. versenytilalmi korlátozás kezdete, vége
12.10. ellenérték összege

8. melléklet a 2020. évi CLXII. törvényhez
1. A Hszt. 12. mellékletében foglalt „„A” munkaköri kategória” megjelölésű táblázat D):2 mezője helyébe a következő
mező lép:
[D)
A fizetési fokozat szerinti illetmény alsó határa (Ft)]
(2.)

garantált bérminimum

2. A Hszt. 12. mellékletében foglalt „„A” munkaköri kategória” megjelölésű táblázat E):2–E):7 mezője helyébe
a következő mezők lépnek:
[E)
A fizetési fokozat szerinti illetmény felső határa (Ft)]
(2.)

260 000

(3.)

290 000

(4.)

325 000

(5.)

360 000

(6.)

390 000

(7.)

420 000
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3. A Hszt. 12. mellékletében foglalt „„B” munkaköri kategória” megjelölésű táblázat B):2 mezője helyébe a következő
mező lép:
[B)
Felső határ (Ft)]
(2.)

555 000

4. A Hszt. 12. mellékletében foglalt „„C” munkaköri kategória” megjelölésű táblázat E):2–E):7 mezője helyébe
a következő mezők lépnek:
[E)
A fizetési fokozat szerinti illetmény felső határa (Ft)]
(2.)

295 000

(3.)

325 000

(4.)

355 000

(5.)

380 000

(6.)

405 000

(7.)

435 000

5. A Hszt. 12. mellékletében foglalt „„D” munkaköri kategória” megjelölésű táblázat E):2–E):7 mezője helyébe
a következő mezők lépnek:
[E)
A fizetési fokozat szerinti illetmény felső határa (Ft)]
(2.)

360 000

(3.)

385 000

(4.)

400 000

(5.)

430 000

(6.)

460 000

(7.)

510 000

6. A Hszt. 12. mellékletében foglalt „„E” munkaköri kategória” megjelölésű táblázat E):2–E):7 mezője helyébe
a következő mezők lépnek:
[E)
A fizetési fokozat szerinti illetmény felső határa (Ft)]
(2.)

400 000

(3.)

435 000

(4.)

470 000

(5.)

500 000

(6.)

535 000

(7.)

570 000

7. A Hszt. 12. mellékletében foglalt „Vezetői munkaköri osztály” megjelölésű táblázat C):1–C):3 mezője helyébe
a következő mezők lépnek:
[C)
A vezetői munkaköri kategória szerinti illetmény felső határa (Ft)]
(1.)

1 110 000

(2.)

885 000

(3.)

775 000
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2020. évi CLXIII. törvény
a szőlészetről és borászatról*
Az Országgyűlés a szőlő-bor ágazat átlátható és fenntartható működésének elősegítése, valamint fejlesztésének megalapozása
érdekében a következő törvényt alkotja:

1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E törvény alkalmazásában:
1.
adatszolgáltató: az ültetvény használója, a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény (a továbbiakban:
Hktv.) 4. § c) pontja szerinti szőlészeti és borászati felvásárló (a továbbiakban: szőlészeti és borászati
felvásárló), valamint a borászati üzemengedély jogosultja;
2.
árutermő szőlőültetvény: osztályba sorolt szőlőfajtával beültetett azon szőlőültetvény, amelynek
a)
területnagysága az 1000 négyzetmétert meghaladja, vagy
b)
területnagysága az 1000 négyzetmétert nem haladja meg, de termését közfogyasztásra történő
forgalomba hozatalra szánt borászati termék készítésére használják fel;
3.
borászati termék: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. melléklet II. részében szereplő,
szőlőből készült termékek;
4.
borgazdasági egység: azon adatszolgáltatók által alkotott, gazdasági aktában nyilvántartott csoport,
a)
amelyet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pontja
értelmében kapcsolt vállalkozások alkotnak, vagy
b)
amelynek természetes személy tagjai, vagy jogi személy esetén a jogi személy természetes személy
tagjai, egymás közeli hozzátartozójának minősülnek;
5.
dűlő: azonos földrajzi, illetve éghajlati adottságú, térképészetileg a VINGIS-ben lehatárolt, nevesített, szőlő
termőhelyi kataszterben szereplő, összefüggő terület;
6.
ePincekönyv rendszer: a szőlő-bor ágazat elektronikus információs rendszere;
7.
eredetmegjelölés: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 93. cikk (1) bekezdés a) pontja
szerinti fogalom;
8.
élelmiszerlánc-esemény: az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
(a továbbiakban: Éltv.) Melléklet 22. pontja szerinti fogalom;
9.
felvásárlási okirat: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) szerinti
felvásárlási okirat;
10.
földrajzi árujelző: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 103. cikke szerinti oltalom alatt álló
eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés;
11.
földrajzi jelzés: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 93. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti
fogalom;
12.
földrajzi árujelzőt kezelő hegyközségi szervezet:
a)
azon földrajzi árujelzők esetében, amelyek oltalom iránti kérelmét vagy termékleírását
2011. december 31. előtt benyújtották, a termékleírásban megjelölt földrajzi területen működő
hegyközségi tanács vagy tanácsok együttesen, ennek hiányában a termékleírás benyújtójaként
érintett hegyközség,
b)
azon földrajzi árujelzők esetében, amelyek oltalom iránti kérelmét 2011. december 31-ét követően
nyújtották be, az oltalom iránti kérelmet benyújtó hegyközség vagy hegyközségi tanács, vagy
c)
az a) és b) pont szerinti szervezetek által a Hktv. 24. § (1a) bekezdése alapján átadott feladatokat
ellátó borrégiós tanács;
13.
gazdasági akta: a hegybíró által az adatszolgáltatóról vezetett nyilvántartás;
14.
gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontja
szerinti fogalom;
15.
kísérleti célú ültetvény: a szőlőfajta osztályba sorolását megalapozó termesztési alkalmassági vizsgálat céljából
telepített szőlőültetvény;
16.
közfogyasztásra történő forgalomba hozatal: a borászati terméknek a fogyasztó vagy a forgalmazó részére
történő értékesítése;
* A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 16-i ülésnapján fogadta el.
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
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szakmai-jövedéki nyilvántartás: a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 136. §
(1) bekezdésében és 137. § (2) bekezdésében meghatározott nyilvántartás;
szőlőparcella: azonos fajtájú, térállású, azonos évben telepített szőlőtőkékből álló egybefüggő szőlőültetvény;
szőlő termőhelyi kataszter: a szőlőtermesztésre való alkalmasság szempontjából ökológiailag minősített,
osztályozott és lehatárolt földterületek egységes hatósági nyilvántartási rendszere;
szőlőültetvény: az árutermő szőlőültetvény, a kísérleti célú ültetvény és a törzsültetvény;
telepítési engedély: a 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 62. cikk (1) bekezdése szerinti
engedélyek;
törzsültetvény: a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba
hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 2. § 25. pontja szerinti fogalom;
új telepítési engedély: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 64. cikke szerinti,
szőlőültetvény telepítésére vonatkozó engedély;
ültetvény használója:
a)
a szőlőültetvény földterülete tekintetében a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználó,
vagy
b)
ahol jogszabály nem teszi lehetővé a földhasználó földhasználati nyilvántartásba való bejegyzését,
a szőlőültetvény használatára jogosult természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, ennek
hiányában tulajdonosa;
VINGIS: a szőlő termőhelyi kataszter, valamint a földrajzi árujelzők termékleírásban rögzített termőhelyeinek
térképi megjelenítésére szolgáló térinformatikai rendszer.

2. Szőlőtermesztés
2. §

(1) Szőlőültetvény szőlő termőhelyi kataszterben nyilvántartott területen telepíthető.
(2) A szőlő termőhelyi katasztert vezető szerv besorolja a földterületet a szőlő termőhelyi kataszterbe.
(3) A szőlő termőhelyi kataszter azon adat kivételével, amelyet jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek
minősít, közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
(4) A hegyközség hozzájárulása szükséges
a)
a szőlő termőhelyi kataszterbe sorolt földterületen a csemegeszőlő-telepítést kivéve gyümölcsös, erdő vagy
fásítás telepítéséhez, faiskola, halastó és nádas létesítéséhez, valamint a termőföld más célú hasznosításához,
b)
a földterület szőlő termőhelyi kataszterből történő törléséhez.
(5) A gazdasági aktában szőlőültetvényként nyilvántartott földterület határától számított ötven méteren belül új erdő
vagy új fásítás telepítése nem végezhető, továbbá az ilyen földrészletnek a szőlő termőhelyi kataszterből való
kivonása erdő vagy fásítás telepítése céljából nem engedélyezhető.

3. §

(1) Árutermő szőlőültetvény telepítéséhez osztályba sorolt szőlőfajta használható fel.
(2) Szőlőfajta osztályba sorolásához – a növénytermesztési hatóság engedélyével – el kell végezni a szőlőfajta
termesztési alkalmassági vizsgálatát. A növénytermesztési hatóság a termesztési alkalmassági vizsgálat e törvény
végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározott eredményei alapján dönt a szőlőfajta osztályba
sorolásáról. Az osztályba sorolt, borkészítésre alkalmas szőlőfajtákról a növénytermesztési hatóság nyilvántartást
vezet, amelyet e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint közzé kell tenni.

4. §

(1) Árutermő szőlőültetvény, kísérleti célú ültetvény és alanyszőlő kivételével törzsültetvény a hegybíró engedélyével
telepíthető vagy telepíthető újra.
(2) Az új telepítési engedély kiadására irányuló eljárásban az ügyintézési határidő 70 nap.
(3) Az (1) bekezdés szerinti ültetvények telepítésének és kivágásának tényét az ültetvény használója – a munka
befejezését követően haladéktalanul – bejelenti a hegybírónak. A bejelentését követő 120 napon belül a hegybíró
ellenőrzi a telepítés vagy a kivágás megtörténtét.
(4) Ha az új telepítések számára engedélyezhető terület nagyságát meghaladó mértékű területnagyságra érkezik be új
telepítési engedély iránti kérelem, e törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltak szerint a Hegyközségek
Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: HNT) a kérelmek összesítését követően a kérelmekben szereplő területnagyságot
arányosan visszaosztja, vagy e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben foglalt elsőbbségi szempontok
alapján rangsorolja a kérelmeket.
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5. §

(1) A szőlőültetvényt az ültetvény használója köteles rendeltetésének megfelelően művelni, a tulajdonos köteles
a szőlőültetvény rendeltetésnek megfelelő művelését biztosítani.
(2) Ha a szőlőültetvény egy éven keresztül nem áll rendeltetésszerű művelés alatt, a hegybíró figyelmezteti az ültetvény
használóját a szőlőültetvény rendeltetésszerű művelésére, valamint tulajdonosát a szőlőültetvény rendeltetésszerű
művelésének biztosítására. A figyelmeztetést követően az ültetvény használójának egy hónapon belül nyilatkoznia
kell arról, hogy a szőlőültetvény rendeltetésszerű művelését megkezdte. Ha a tulajdonos a szőlőültetvény művelését
más ültetvényhasználóval kívánja biztosítani, a tulajdonosnak a figyelmeztetéstől számított egy hónapon belül be
kell mutatnia a szőlőültetvény megfelelő hasznosítását biztosító szerződést, vagy ha a tulajdonos maga kívánja
a szőlőültetvényt művelni, nyilatkoznia kell erről.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti figyelmeztetés ellenére sem az ültetvény használója, sem a szőlőültetvény tulajdonosa
nem nyilatkozik a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül a szőlőültetvény rendeltetésszerű művelésével
kapcsolatban, a hegybíró mulasztási bírság kiszabása mellett kötelezi a tulajdonost a szőlőültetvény kivágására.
A rendeltetésszerű művelés elmulasztása miatt kiszabott bírság a szőlőültetvény fekvése szerinti hegyközség
bevétele.
(4) Ha a (2) bekezdés szerinti nyilatkozattételnek az ültetvény használója vagy a szőlőültetvény tulajdonosa eleget tesz,
de a szőlőültetvény a figyelmeztetéstől számított négy hónap elteltével sem áll rendeltetésszerű művelés alatt,
a hegybíró értesíti a növénytermesztési hatóságot, amely elrendeli a szőlőültetvény tulajdonos költségére történő
kivágását.

6. §

(1) Ha a szőlőtermést nem az ültetvény használója dolgozza fel, a szőlőtermés felvásárlásáról a felvásárló felvásárlási
jegyet készít, amelyet megküld a hegybírónak. A felvásárlási jegy a felvásárlási okirat Áfa tv.-ben meghatározott
adatain kívül tartalmazza a szőlőültetvény azonosítására szolgáló adatokat, továbbá a szüretelt szőlő mennyiségét
és cukortartalmát is.
(2) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni az azonos borgazdasági egységbe tartozó személyek közötti tranzakciók
esetében, amennyiben az ügyletre vonatkozóan az Áfa tv. szerinti felvásárlási okirat kiállítására nem kerül sor.
(3)	Egy személy csak egy borgazdasági egységhez tartozhat.
(4) Az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott szőlőfeldolgozást végző a feldolgozott
szőlő mennyiségére és cukortartalmára vonatkozó adatokat a méréssel egyidejűleg, e törvény végrehajtására
kiadott kormányrendeletben meghatározott módon, hírközlő eszköz és rendszer útján megküldi a hegybíró részére.

3. Borászati termék előállítása, kiszerelése és tárolása
7. §

(1) Közfogyasztásra történő forgalomba hozatalra szánt borászati termék előállítása és kiszerelése kizárólag a borászati
hatóság üzemengedélyével rendelkező borászati üzemben (a továbbiakban: borászati üzem) folytatható.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a borászati hatóság engedélyével borászati termék borászati üzem területén kívül is
kiszerelhető.
(3) Nem kiszerelt, valamint kiszerelt, de forgalombahozatali azonosítóval nem rendelkező borászati termék – e törvény
végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározott borászati termék kivételével – kizárólag borászati
üzemben tárolható.
(4) A borászati üzemengedélyekről a borászati hatóság a tevékenységére vonatkozó jogszabályban foglalt ellenőrzési
feladatainak ellátása érdekében nyilvántartást vezet, amely tartalmazza
a)
természetes személy esetén az üzemeltető természetes személyazonosító adatait, lakcímét, telephelyét,
adóazonosító jelét, egyéni vállalkozó természetes személy esetén a nevét, székhelyét és adószámát,
b)
az üzemeltető Éltv. szerinti élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer (a továbbiakban: FELIR) azonosító
számát (a továbbiakban: FELIR azonosító), mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által adott
ügyfél-azonosítóját, telefonos és elektronikus elérhetőségét,
c)
a borászati üzem szakmai tevékenységéért felelős személy természetes személyazonosító adatait, lakcímét,
telephelyét, telefonos és elektronikus elérhetőségét, adóazonosító jelét, egyéni vállalkozó természetes
személy esetén nevét, székhelyét, adószámát, telefonos és elektronikus elérhetőségét.
(5) A borászati üzemengedély-nyilvántartás azon adat kivételével, amelyet jogszabály más nyilvántartás részeként
közhitelesnek minősít, közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. A borászati üzemengedély-nyilvántartás
e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott adatait, természetes személy esetén a nevét,
adóazonosítóját vagy adószámát és FELIR azonosítóját a borászati hatóság a honlapján közzéteszi.
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8. §		
Az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa értelmében nem engedélyezett borászati eljárás a borászati
hatóság engedélyével, kísérleti céllal alkalmazható. A kiadott engedélyekről a borászati hatóság közhiteles
nyilvántartást vezet.

4. Borászati termékek forgalomba hozatala
9. §

(1) Borászati termék közfogyasztásra történő forgalomba hozatala vagy Magyarország területéről való kivitele
– a (2) bekezdésben és a 10. §-ban foglalt kivételtől eltekintve –
a)
a hegybíró által kiadott végső származási bizonyítvánnyal,
b)
a kémiai összetételre vonatkozó előírások e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben
meghatározott analitikai vizsgálatának (a továbbiakban: analitikai vizsgálat) megfelelő eredménye esetén,
c)
e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben vagy földrajzi árujelző termékleírásában
meghatározott esetben a borászati termék érzékszervi jellemzőinek érzékszervi vizsgálat alapján
megállapított megfelelősége esetén, és
d)
a borászati hatóság által tételenként kiadott forgalombahozatali azonosítóval
lehetséges.
(2) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdés
a)
b)–d) pontját a must, a sűrített szőlőmust és a finomított szőlőmustsűrítmény,
b)
b) és c) pontját – az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott esetben – a még
erjedésben lévő újbor
tekintetében.
(3) A hegybíró az első származási bizonyítványt az érintett borászati termékhez kapcsolódó szüreti bejegyzés alapján
adja ki.
(4) Azon borászati termék származási bizonyítványának kiállítására irányuló kérelemhez, amelyhez kapcsolódóan
nem az adatszolgáltatásra kötelezett mulasztásának felróható módon hiányzik a szüreti bejegyzés, mellékelni kell
a borászati hatóság igazolását a bortétel és a rendelkezésre álló, nyomon követést szolgáló dokumentum adatainak
egyezőségéről. A borászati hatóság az igazolást a kérelem beérkezésétől számított 90 napon belül állítja ki.
(5) A hegybíró – a forgalombahozatali azonosító kiadása érdekében – értesíti a borászati hatóságot a végső származási
bizonyítvány iránti kérelem benyújtásáról.

10. §

(1) Az Európai Gazdasági Térség valamely szerződő államában már közfogyasztásra forgalomba hozott borászati termék
származási bizonyítvány és forgalombahozatali azonosító nélkül forgalmazható.
(2) Ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, az Európai Gazdasági Térségen kívüli országból borászati
termék – a borecet kivételével – a 9. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott feltételekkel hozható be
Magyarország területére.

5. Földrajzi árujelzők és hagyományos kifejezések
11. §

(1) Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező borászati termék előállításához kizárólag olyan szőlő használható fel,
a)
amelynek cukortartalma legalább 134,8 g/l, és
b)
amely hektáronként legfeljebb 22 tonna szőlő vagy 160 hektoliter seprős újbor hozamot adó
szőlőültetvényről származik.
(2) Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel rendelkező borászati termék előállításához – e törvény végrehajtására
kiadott kormányrendeletben meghatározott kivétellel – kizárólag olyan szőlő használható fel,
a)
amelynek cukortartalma legalább 153,1 g/l, és
b)
amely hektáronként legfeljebb 14 tonna szőlő vagy 100 hektoliter seprős újbor hozamot adó
szőlőültetvényről származik.
(3) Település és dűlő neve kizárólag oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel együtt tüntethető fel a címkén.

12. §		
Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 112. cikk b) pontjában meghatározott hagyományos
kifejezés oltalma, az oltalom alatt álló hagyományos kifejezés módosítása és a hagyományos kifejezés oltalmának
törlése iránti eljárásban az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) 120 napon belül határoz
arról, hogy a kérelem megfelel-e az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben, valamint az Európai Unió
közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott feltételeknek.
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6. A földrajzi árujelzőt kezelő hegyközségi szervezet jogosultságai
13. §

(1) Az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglalt szempontok figyelembevételével a földrajzi
árujelzőt kezelő hegyközségi szervezet a miniszter hozzájárulásával
a)
meghatározhatja az általa kezelt földrajzi árujelző termőterületén telepíthető fajták listáját,
b)
az évjárat jellegétől vagy a piaci helyzettől függően az adott évi szüret vonatkozásában a földrajzi árujelző
termékleírásának
ba)
a szőlőültetvény maximális hozamára vonatkozó előírását legfeljebb egyötödével megemelheti
vagy csökkentheti,
bb)
a szőlő minimális cukortartalmára vonatkozó előírását legfeljebb 12,5 g/l mértékben megemelheti
vagy csökkentheti földrajzi jelzéseknél és eredetmegjelölések esetén azon bortípusoknál,
amelyeknél a szőlő minimális cukortartalma a termékleírás értelmében legalább 166,7 g/l.
(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti hozzájárulását akkor tagadhatja meg, ha a földrajzi árujelzőt kezelő hegyközségi
szervezet tervezett intézkedése a szőlő-bor ágazat általános érdekeivel ellentétes.

14. §		
A földrajzi árujelzőt kezelő hegyközségi szervezet – az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglalt
követelmények figyelembevételével – előzetesen meghozott testületi döntésében meghatározott eljárásrend
és szempontok mérlegelése alapján legfeljebb öt évre eltilthatja az általa kezelt földrajzi árujelzővel rendelkező
borászati terméket hamisító vagy hamis termékjelölést alkalmazó hegyközségi tagot a földrajzi árujelző, vagy
annak termékleírásában meghatározott kisebb földrajzi egységek nevének használatától. Az eltiltás ideje alatt
az érintett hegyközségi tag részére kiadott származási bizonyítvány nem tartalmazhatja az adott földrajzi árujelzőt.
Az eltiltásról értesíteni kell a hegybírót és a borászati hatóságot.
15. §

(1) Szőlőt vagy bort tartalmazó, borászati terméknek nem minősülő terméken, valamint boreceten borászati termék
földrajzi árujelzőjével azonos földrajzi név a földrajzi árujelzőt kezelő hegyközségi szervezet engedélyével
tüntethető fel. Az engedély kiadása akkor tagadható meg, ha alapos okkal valószínűsíthető, hogy a földrajzi
árujelzővel azonos földrajzi név használata a földrajzi árujelző jó hírnevét sértené.
(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély megadása ellenérték vagy díj fizetéséhez nem köthető.

16. §

(1) Az Eger, illetve Tokaj eredetmegjelölést kezelő hegyközségi szervezet adott borpiaci évre előírhatja a Hktv. 4. §
b) pontja szerinti borászati termelő és a szőlészeti és borászati felvásárló közötti olyan borászati terméktétel
adásvételének a hegyközségi szervezet részére történő bejelentését, amelynek származási bizonyítványa lehetővé
teszi az Eger, illetve a Tokaj eredetmegjelölés feltüntetését, továbbá a mennyisége legalább 200 hektoliter.
Ugyanazon borpiaci évben ugyanazon szőlészeti és borászati felvásárló részére történő értékesítést a borászati
terméktétel mennyiségének megállapítása vonatkozásában egybe kell számítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség előírása esetén az adásvételi szerződés a bejelentésétől számított
10 napon belül nem lép hatályba és a bejelentésben szereplő borászati terméktétel elszállítása nem kezdhető meg.
Az eladó köteles a bejelentésben legalább a származási bizonyítvány iránti kérelmében szereplő adatokat, valamint
az egységárat és a fizetési feltételeket közölni.
(3) Az eredetmegjelölés termékleírásában meghatározott termőterületen belül borászati üzemmel rendelkező
hegyközségi tagot elővásárlási jog illeti meg a bejelentett borászati terméktétel vonatkozásában.
(4) Az eredetmegjelölést kezelő hegyközségi szervezet a bejelentésben foglalt adatokat a bejelentés kézhezvételének
napján, honlapján történő közzététellel közli az elővásárlásra jogosultakkal. Az elővásárlásra jogosult a közlés
kezdőnapjától számított 7 napos jogvesztő határidőn belül tehet elfogadó nyilatkozatot az eladó felé.

7. A Tokaji borvidékre vonatkozó különleges szabályok
17. §

(1) A Tokaji borvidék területe Abaújszántó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Bodrogolaszi, Erdőbénye,
Erdőhorváti, Golop, Hercegkút, Legyesbénye, Mád, Makkoshotyka, Mezőzombor, Monok, Olaszliszka, Rátka,
Sárazsadány, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szegi, Szegilong, Szerencs, Tállya, Tarcal, Tokaj, Tolcsva, Vámosújfalu
településeknek a szőlő termőhelyi kataszter szerint I. és II. osztályú határrészeire terjed ki, és zárt területet alkot.
(2) A Tokaj eredetmegjelölést kezelő hegyközségi szerv a hegyi és a síkfekvésű szőlők vonatkozásában eltérő
szabályokat alkothat.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 285. szám

10169

(3) A Tokaji borkülönlegességek a következő bortípusok:
a)
Tokaji aszú: a Botrytis cinerea hatására nemesen rothadt, tőkén aszúsodott, szüretkor kézzel külön szedett,
feldolgozott szőlőbogyók mustban, részben erjedt szőlőmustban, még erjedésben lévő újborban vagy
azonos évjáratú borban történő áztatását követő alkoholos erjedés útján nyert, és a forgalomba hozatal előtt
fahordóban érlelt Tokaji borkülönlegesség,
b)
Tokaji eszencia: a Botrytis cinerea hatására nemesen rothadt, tőkén aszúsodott és szüretkor kézzel külön
szedett szőlőbogyókból préselés nélkül kiszivárgó, szőlőmustból minimális alkoholos erjedés útján keletkező
Tokaji borkülönlegesség.
c)
Tokaji fordítás: a kipréselt aszútésztára felöntött meghatározott termőhelyről származó mustból vagy azonos
évjáratú borból alkoholos erjedés útján készült, fahordóban érlelt Tokaji borkülönlegesség, amely jellegzetes
érlelési illattal és zamattal rendelkezik,
d)
Tokaji máslás: a szamorodni vagy az aszú seprőjére felöntött mustból vagy azonos évjáratú borból alkoholos
erjedés útján készült Tokaji borkülönlegesség, amely jellegzetes érlelési illattal és zamattal rendelkezik, és
fahordóban érlelték,
e)
Tokaji szamorodni: a Botrytis cinerea hatására nemesen rothadt, tőkén aszúsodott és egészséges
szőlőszemek feldolgozásával előállított, és a forgalomba hozatalt megelőzően fahordóban érlelt Tokaji
borkülönlegesség,
(4) Tokaji borkülönlegességet közfogyasztás céljára kizárólag üvegpalackban szabad forgalomba hozni, tokaji
borkülönlegesség palackozásához csak a Tokaj eredetmegjelölés termékleírásában meghatározott palackot lehet
felhasználni. Ilyen palackokba csak Tokaji borkülönlegességeket lehet tölteni.
(5) A Tokaji borkülönlegességekre utaló neveket nem borászati terméken feltüntetni tilos.
(6) A Tokaji borkülönlegesség előállítója a felhasznált aszúsodott szőlőbogyó, a készített aszúbor és a nyert eszencia
mennyiségét az illetékes hegyközségnek bortípusonként a borpiaci év végéig köteles bejelenteni.
(7) A Tokaj eredetmegjelölést kezelő hegyközségi szervezet jogosult kezdeményezni a 21. § (1) és (2) bekezdése szerinti
ellenőrzést és az azon való részvételt.
(8) A Tokaj eredetmegjelölést kezelő hegyközségi szervezet a Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának való megfelelést
a szüretet megelőzően, évente ellenőrzi és nem megfelelőség esetén megtiltja a termésből készült borászati
terméken a Tokaj eredetmegjelölés használatát.
(9) A más terület terméséből származó borászati terméket a borvidékről származó musttól és bortól elkülönítve,
külön helyiségben kell tartani, és tárolóedényét (hordóját) olyan megjelöléssel kell ellátni, amely a must, illetőleg
a borászati termék származását kétséget kizáró módon feltünteti. A kizárólag házi fogyasztás céljára bevitt idegen
eredetű borászati termék borvidékről származó borászati termékkel egy helyiségben is tartható, származását
azonban a tárolóedényen ilyen esetben is fel kell tüntetni.
(10) Tokaj eredetmegjelöléssel ellátott bor nem édesíthető.

8. Az ePincekönyv rendszer
18. §

(1) Az ePincekönyv rendszert a szőlő-bor ágazat átláthatóságának növelése, a hatékony ágazatirányítás, valamint
az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusainak legalacsonyabb adminisztrációs terhet eredményező
végrehajtása érdekében a miniszter hozza létre és a HNT működteti. Az ePincekönyv rendszer adatbázisa állami
tulajdonban áll, amely felett a rendelkezési jogot tulajdonosi joggyakorlóként a miniszter gyakorolja.
(2) Az ePincekönyv rendszer tartalmazza
a)
a borászati üzemengedélyek adatait,
b)
a felvásárlási jegyeket,
c)
a szüreti bejegyzéseket,
d)
a termelési jelentéseket,
e)
a szakmai-jövedéki nyilvántartásokat,
f)
a származási bizonyítványok adatait,
g)
a forgalomba hozatalhoz kapcsolódó adatokat, ideértve különösen az analitikai vizsgálat és az érzékszervi
jellemzők megfelelősége vizsgálatának eredményét, valamint a forgalombahozatali azonosítót,
h)
a kísérőokmányokat,
i)
az értékesítési jelentéseket,
j)
a készletjelentéseket.
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(3) Az ePincekönyv rendszer nyilvántartja
a)
az adatszolgáltató FELIR azonosítóját, valamint mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által adott
ügyfél-azonosítóját, ha azzal rendelkezik, levelezési címét, telefonos és elektronikus elérhetőségét, számlázási
címét,
b)
természetes személy adatszolgáltató nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét,
állampolgárságát, lakcímét, adóazonosító jelét,
c)
gazdálkodó szervezet adatszolgáltató székhelyét, telephelyét, adószámát, cégjegyzékszámát.
(4) Az ePincekönyv rendszer a lekérdezést követő 60 napig nyilvántartja – az adatszolgáltató által a saját adatai
vonatkozásában végzett lekérdezést kivéve – az ePincekönyv rendszerből egyedi azonosításra alkalmas módon
lekérdezett adatokat és a lekérdezést végző személy nevét.
(5) A HNT hozzáférést biztosít az ePincekönyv rendszerhez a miniszter, az állami adó- és vámhatóság, a földrajzi
árujelzőt kezelő hegyközségi szervezet, valamint a borászati hatóság számára, jogszabályban meghatározott
feladataik ellátása céljából, az ahhoz szükséges mértékben.
(6) A hatósági ellenőrzések kockázatbecslésen alapuló tervezéséhez az ePincekönyv rendszer a (2) bekezdés szerinti
adatokat automatikus információátadással biztosítja a FELIR számára. A FELIR nyilvántartja a borászati hatóság által
a (4) bekezdésben foglaltak szerint végzett lekérdezéssel kapcsolatos adatokat, az ott meghatározott módon.
(7) A FELIR automatikus információátadással biztosítja az ePincekönyv rendszer számára a FELIR azonosítóval
rendelkező adatszolgáltatók listáját, ezek vonatkozásában a felfüggesztett, visszavont vagy törölt
FELIR azonosítókat, az engedélyezett borászati üzemek listáját, továbbá a forgalomba hozatalhoz kapcsolódó
adatokat.
(8) A HNT az ePincekönyv rendszerben kezelt adatokat az agrárgazdasági elemzésekkel foglalkozó intézmény
és a borrégiós tanács részére statisztikai felhasználás céljából, egyedi azonosításra nem alkalmas módon,
térítésmentesen átadja.
(9) A HNT az ePincekönyv rendszerben kezelt adatokat a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célokra
való felhasználás érdekében, a statisztikai cél előzetes igazolása alapján, az ahhoz szükséges mértékben, egyedi
azonosításra alkalmas módon, térítésmentesen átadja. Az átvett adatok körét és az adatátvétel részletes szabályait
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 28. §-a szerinti megállapodásban kell rögzíteni.
(10) A HNT az ePincekönyv rendszerben kezelt adatok alapján évente legalább két alkalommal az e törvény
végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározott tartalmú borpiaci elemzést tesz közzé honlapján.
(11) Az ePincekönyv rendszerben történő ügyintézés támogatása érdekében a HNT ügyfélszolgálatot működtet.
(12) A hegybíró ellátja az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben az ePincekönyv rendszer használatával
kapcsolatban meghatározott feladatokat.
19. §		
A HNT a jelentés benyújtási határideje előtt legalább öt nappal korábban elkészíti, és az ePincekönyv rendszerben
elérhetővé teszi az e törvényben és a végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározott jelentéseknek
az ePincekönyv rendszerben nyilvántartott adatokból összeállított tervezetét, amelyet a jelentés elkészítésére
kötelezett legkésőbb a jelentés megküldésének határidejéig kijavíthat vagy kiegészíthet.

9. A gazdasági akta
20. §

(1) A gazdasági akta az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott kötelezettségek
teljesítése érdekében tartalmazza
a)
az adatszolgáltató
aa)
nevét,
ab)
lakcímét vagy székhelyét,
ac)
adószámát, adóazonosító jelét,
ad)
FELIR azonosítóját,
ae)
a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által adott ügyfél-azonosítóját, ha
az adatszolgáltató azzal rendelkezik,
af )
még fel nem használt telepítési engedélyeit,
ag)
birtokában lévő telepítési jogokat típusonkénti bontásban,
ah)
által leadott szüreti bejegyzéseket, termelési jelentéseket, származásibizonyítvány-kérelmeket,
b)
az adatszolgáltatóval azonos borgazdasági egységbe tartozó személyek listáját,
c)
az a) pont ah) alpontja alapján kiadott hatósági bizonyítványokat, továbbá
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d)

(2)

(3)
(4)
(5)

az adatszolgáltató használatában lévő szőlőparcellák
da)
azonosítására szolgáló adatokat,
db)
területméretét, továbbá a szőlő más növénykultúrával együtt történő termesztése esetén a szőlővel
ténylegesen betelepített terület méretét,
dc)
alkalmasságát valamely földrajzi árujelzővel ellátott borászati termék előállítására,
dd)
telepített szőlőfajtáját vagy szőlőfajtáit a szőlőparcellán belüli becsült területarány feltüntetésével,
de)
telepítésének, kivágásának évét,
df )
kapcsolatát a szőlőültetvények szerkezetátalakításával, átállításával és zöldszüret-intézkedéssel
összefüggő támogatásokkal,
dg)
kísérleti célú ültetvény jellegét, ha van ilyen, valamint
dh)
engedély nélkül telepített, illetve kivágott státuszát, ha van ilyen.
A gazdasági akta az (1) bekezdés a) pont af ) és ag) alpontja, valamint b) és c) pontja tekintetében – azon
adat kivételével, amelyet jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít – közhiteles hatósági
nyilvántartásnak minősül.
A gazdasági akta az adatszolgáltató személyes adatait az adatszolgáltatási kötelezettség megszűnését követő 5 évig
tartja nyilván.
A hegybíró a gazdasági akta szőlőültetvényekre vonatkozó adatait továbbítja a földmérési és térinformatikai
államigazgatási szerv számára a VINGIS-ben való rögzítés céljából.
A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az általa megítélt támogatásokról az (1) bekezdés a) pont
af ) alpontja vonatkozásában egyedi adatokat ad át a HNT részére.

10. Ellenőrzések végzése és jogkövetkezmények
21. §

(1) A szüretelt szőlő mennyiségének és cukortartalmának ellenőrzésére a HNT főtitkára éves tervet készít, amelyet
minden borpiaci év március 1. napjáig megküld a miniszter részére.
(2) A borászati hatóság helyszíni ellenőrzésre feljogosított kormánytisztviselője, valamint jelenlétében a hegybíró,
hatósági ellenőrzés végzése során – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 69. §-ában
foglaltakon túl – jogosult
a)
az ellenőrzés tárgyát képező vagy azzal kapcsolatos iratokról, dokumentációról, adathordozókról
– az adatvédelemre, valamint a titoktartásra vonatkozó jogszabályok figyelembevételével – másolatot, illetve
kivonatot készíteni,
b)
hatósági mintavétel esetén az ügyfél kérésére – az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben, valamint
az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott kivételek figyelembevételével –
ellenmintát venni;
c)
élelmiszerlánc-esemény alapos gyanúja esetén, továbbá élelmiszerlánc-esemény elhárítása, illetve
a felügyeleti díj bevallási és fizetési kötelezettség ellenőrzése érdekében a lezárt terület, épület, helyiség
felnyitásával, az ott tartózkodó személyek akarata ellenére, illetve a jogosult távollétében is a lezárt
ingatlanok területére, üzlethelyiségbe, üzemi helyiségbe belépni és ott az ellenőrzést lefolytatni akkor
is, ha azok egyidejűleg lakás céljára szolgálnak, továbbá szállítóeszközöket, dokumentációt, számviteli
bizonylatokat ellenőrizni.
(3) A borászati hatóság az Éltv. 44. § (2)–(7) bekezdésében foglaltak alkalmazásával próbavásárlást végezhet.

22. §

(1) A hegybíró a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben meghatározott szankciókon kívül
az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint kötelezheti az ültetvény
használóját a szőlőültetvény kivágására.
(2) A borászati hatóság a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben meghatározott szankciókon
kívül az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint
a)
a borászati üzemengedélyt legfeljebb 30 napra felfüggesztheti,
b)
a borászati üzemengedélyt visszavonhatja,
c)
gép, felszerelés, berendezés működését, csomagolóanyag felhasználását, tárolóhely vagy szállítóeszköz
használatát, újbóli működését, használatbavételét, használatban tartását feltételhez kötheti vagy
megtilthatja,
d)
borászati termék előállításához szükséges alapanyag, kiegészítő anyag, segédanyag, adalékanyag
felhasználását, forgalmazását korlátozhatja, feltételhez kötheti, megtilthatja, zárlatát elrendelheti,
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e)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)
(8)

borászati terméket közfogyasztásra, további feldolgozásra alkalmatlannak, csökkent minőségűnek
nyilváníthat, borászati termék forgalomba hozatalát korlátozhatja, feltételhez kötheti, megtilthatja, zárlatát
elrendelheti,
f)
a közfogyasztásra, további feldolgozásra alkalmatlan vagy származási bizonyítvány nélküli borászati termék
megsemmisítését vagy lepárlását rendelheti el,
g)
a származási helyre utaló megnevezés használatát megtilthatja, illetve
h)
a borászati termék érzékszervi jellemzői megfelelőségének vizsgálatát végző szerv működését ideiglenesen
korlátozhatja, újbóli működését feltételhez kötheti vagy nyilvántartásból törölheti.
A növénytermesztési hatóság a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben meghatározott
szankciókon kívül az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint
a)
a szőlőültetvény kivágását elrendelheti,
b)
az ültetvény használóját kötelezheti a hegyközség szőlő termőhelyi kataszterben nyilvántartott terület
hasznosításához való hozzájárulásának beszerzésére,
c)
az ültetvény használóját kötelezheti a szőlő termőhelyi kataszterben nyilvántartott területen az eredeti
állapot helyreállítására.
Mulasztási bírságot szab ki
a)
a hegybíró
aa)
az engedélytől eltérő vagy engedély nélküli telepítés,
ab)
a gazdasági aktára vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása,
ac)
a telepítés, kivágás ténye bejelentése ellenére a telepítés vagy a kivágás végrehajtásának,
befejezésének elmulasztása,
ad)
a művelési kötelezettség elmulasztása;
b)
a borászati hatóság vagy a hegybíró
ba)
a bejelentési vagy adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása,
bb)
a bejelentésköteles tevékenység bejelentés nélkül végzése, vagy
bc)
az adatszolgáltatás, a nyilvántartási kötelezettség hiányos vagy valótlan adattartalommal való
teljesítése;
c)
a borászati hatóság vagy az állami adó- és vámhatóság borászati termék kísérőokmány nélküli vagy nem
megfelelő adattartalmú kísérőokmánnyal való szállítása
esetén.
Minőségvédelmi bírságot szab ki a borászati hatóság
a)
az előállított, illetve forgalomba hozott borászati termék előírt, illetve megjelölt minőségi jellemzőknek való
meg nem felelése,
b)
borászati termék előállítására, tárolására, forgalomba hozatalára vonatkozó rendelkezéseknek való meg nem
felelés,
c)
földrajzi árujelző termékleírásnak nem megfelelő borászati terméken való feltüntetése,
d)
borászati termék előállításához meg nem engedett anyag borászati termék előállítására, kezelésére,
raktározására szolgáló helyiségben tartása
esetén.
A minőségvédelmi bírság a (2) bekezdésben meghatározott jogkövetkezményekkel együtt is kiszabható.
A mulasztási és a minőségvédelmi bírság mértékét, megállapításának szempontrendszerét és a bírság megfizetése
módjának részletszabályait az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet állapítja meg.
A mulasztási bírság és a minőségvédelmi bírság a központi költségvetés bevételét képezi.

11. Záró rendelkezések
23. §

(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
1.
a földterület szőlő termőhelyi kataszterbe történő sorolására, a kataszteri besorolás módosítására,
a földterület szőlő termőhelyi kataszterből történő törlésére, valamint a szőlő termőhelyi kataszter
nyilvántartás és a VINGIS vezetésére vonatkozó eljárási szabályokat;
2.
a szőlő termőhelyi kataszterben nyilvántartott területeken a szőlőtermesztéstől eltérő hasznosításra
vonatkozó szabályokat;
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a szőlőfajta termesztési alkalmassági vizsgálata elvégzésének engedélyezésére, a kísérleti célú ültetvény
nyilvántartására, valamint a szőlőfajta osztályba sorolására vonatkozó eljárási szabályokat, az osztályba sorolt,
borkészítésre alkalmas szőlőfajták nyilvántartásának vezetésére és közzétételére vonatkozó szabályokat;
4.
a gazdasági akta személyes adatnak nem minősülő tartalmát, valamint a gazdasági akta vezetésére
vonatkozó eljárási szabályokat,
5.
a szőlőültetvény telepítése és újratelepítése engedélyezésére, valamint kivágásának bejelentésére vonatkozó
eljárási szabályokat;
6.
a szőlőfeldolgozást végzők azon körét, akik a szőlő mennyiségére és cukortartalmára vonatkozó adatok
feltöltésére hírközlő eszköz és rendszer útján kötelesek, valamint az adatok feltöltésének módját;
7.
adott évi szüret tekintetében a szőlő maximális hozamára és minimális cukortartalmára vonatkozó
követelményektől való eltérés engedélyezésére vonatkozó szabályokat;
8.
a borászati üzemengedély kiadására és a borászati üzemengedély-nyilvántartás vezetésére vonatkozó
szabályokat, valamint a borászati üzemengedély-nyilvántartás személyes adatnak nem minősülő tartalmát;
9.
a nem engedélyezett borászati eljárás kísérleti célú alkalmazásának engedélyezésére és a kiadott engedélyek
nyilvántartására vonatkozó szabályokat;
10.
a szőlészeti és borászati adatszolgáltatásokra, bejelentésekre vonatkozó szabályokat;
11.
a származási bizonyítványok kiadására vonatkozó eljárási szabályokat;
12.
a forgalombahozatali azonosító kiadására és nyilvántartására vonatkozó szabályokat;
13.
a szakmai-jövedéki nyilvántartás vezetésére, a papíralapon vezetett szakmai-jövedéki nyilvántartás
hitelesítésének és a hitelesítésekre vonatkozó nyilvántartás vezetésének szabályait;
14.
a borászati termékek szállítmányait kísérő papíralapú okmányok kiállítására és hitelesítésére vonatkozó
szabályokat;
15.
az ePincekönyv rendszer használatára kötelezettek körét, személyes adatot nem tartalmazó tartalmát,
működtetésének és használatának szabályait, az ePincekönyv rendszerrel kapcsolatos adatszolgáltatás
módját, valamint az ePincekönyv rendszerrel adatkapcsolatot fenntartó számítógépes program
nyilvántartásba vételének és használatának feltételeit;
16.
a közfogyasztásra történő forgalomba hozatalra szánt borászati termék analitikai vizsgálatának rendjére,
a vizsgálatot végző laboratórium engedélyezésére vonatkozó szabályokat;
17.
a borászati termék érzékszervi jellemzői megfelelőségének vizsgálati rendjét, a vizsgálatot végzők körét,
nyilvántartásba vételükkel kapcsolatos szabályokat és a nyilvántartás adattartalmát;
18.
a földrajzi árujelzők és a hagyományos kifejezések oltalmára és használatára vonatkozó szabályokat;
19.
a hatósági ellenőrzés eljárási szabályait és az ellenőrzés alapján hozható intézkedésekre vonatkozó
szabályokat;
20.
a mulasztási bírság és a minőségvédelmi bírság mértékét, megállapításuk szempontrendszerét és a bírság
megfizetése módjának részletszabályait,
21.
a hatósági ellenőrzés részletes szabályait.
(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki
1.
a szőlő termőhelyi katasztert vezető szervet,
2.
a borászati hatóságot,
3.
a növénytermesztési hatóságot, és
4.
a borászati termék érzékszervi jellemzői megfelelésének vizsgálatát végző szervek nyilvántartását vezető
szervet.
(3) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg
1.
a szőlő termőhelyi kataszterre és a VINGIS-re vonatkozó részletes szabályokat;
2.
a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásának, valamint a kísérleti célú ültetvény nyilvántartásba
vételének részletes anyagi jogi szabályait;
3.
a gazdasági aktára vonatkozó részletes szabályokat,
4.
a szőlőültetvény telepítése, újratelepítése és kivágása részletes szabályait;
5.
az új telepítési engedélyek mennyiségét, az engedélyekhez kapcsolódó jogosultsági és elsőbbségi
szempontokat és azok súlyozásának szabályait;
6.
a rendeltetésszerű művelésre vonatkozó szabályokat;
7.
a kompenzációs felárat nem tartalmazó felvásárlási jegy, a szőlészeti és borászati adatszolgáltatások,
bejelentések, az adatszolgáltatók által vezetendő nyilvántartások és készítendő jelentések, a származási

10174

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 285. szám

bizonyítvány, a borászati termékek szállítmányait kísérő okmányok, valamint e törvény hatálya alá tartozó
közigazgatási hatósági eljárásokban benyújtandó kérelmek adattartalmát;
8.
a borászati termék előállítására, a borászati eljárásokra, a borászati üzem működésére, higiéniai
követelményeire, a borászati termék kiszerelésére, forgalomba hozatalára, tárolására és a borászati üzemben
tárolható termékekre vonatkozó követelményeket;
9.
a nem engedélyezett borászati eljárás kísérleti célú alkalmazásának feltételeit, és az így előállított termék
felhasználására és megsemmisítésére vonatkozó szabályokat;
10.
a szőlőfeldolgozás, a borkészítés és az alkoholcsökkentés melléktermékeinek kötelező kivonásával
kapcsolatos szabályokat;
11.
a borminősítés követelményeit, a borászati termék érzékszervi jellemzői megfelelőségének vizsgálatát
végzőkre vonatkozó szakmai követelményeket, a borbíráló tanfolyamok és a borbíráló szakvizsga
részletszabályait, az analitikai és érzékszervi vizsgálatok részletes szabályait;
12.
a regisztrált borversenyekre vonatkozó szabályokat;
13.
a borászati termékek jelölésének, valamint a borászati termékeken feltüntethető kifejezések használatának
szabályait.
(4) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszter egyetértésével rendeletben állapítsa meg
a borászati termékek nyilvántartási és elszámolási rendjét.
24. §		
Ez a törvény 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.
25. §		
A 17. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés nem alkalmazható az e törvény hatálybalépésekor már forgalomban
levő termékek esetében.
26. §		
E törvény
a)
a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK,
az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b)
az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyezési
rendszer, a szőlőkataszter, a kísérőokmányok és a kapcsolódó tanúsítás, a bevételezési és kiadási nyilvántartás,
a kötelező bejelentések, az értesítések és a bejelentett információk közzététele tekintetében történő
kiegészítéséről, valamint az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a releváns ellenőrzések
és szankciók tekintetében történő kiegészítéséről, az 555/2008/EK, a 606/2009/EK és a 607/2009/EK bizottsági
rendelet módosításáról, továbbá a 436/2009/EK bizottsági rendelet és az (EU) 2015/560 felhatalmazáson
alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. december 11-i (EU) 2018/273
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,
c)
az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyezési
rendszer, a tanúsítás, a bevételezési és kiadási nyilvántartás, a kötelező bejelentések és értesítések
tekintetében, valamint az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a releváns ellenőrzések
tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, továbbá az (EU) 2015/561
bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. december 11-i (EU) 2018/274
bizottsági végrehajtási rendelet,
d)
az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a borágazati eredetmegjelölésekre, földrajzi
jelzésekre és hagyományos kifejezésekre vonatkozó oltalom iránti kérelmek, a kifogásolási eljárás,
a használatra vonatkozó korlátozások, a termékleírások módosítása, az oltalom törlése, valamint a címkézés
és a kiszerelés tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2018. október 17-i (EU) 2019/33 felhatalmazáson
alapuló bizottsági rendelet,
e)
az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az alkoholtartalom-növelés engedélyezésére
vonatkozó lehetőség által érintett szőlőtermő területek, az engedélyezett borászati eljárások és a szőlőből
készült termékek előállítására és tartósítására alkalmazandó korlátozások, a melléktermékek százalékos
arányban megadott minimális alkoholtartalma és a melléktermékek kivonása, valamint az OIV adatlapjainak
közzététele tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2019. március 12-i (EU) 2019/934 felhatalmazáson
alapuló bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 285. szám

27. §

10175

(1) A Hktv. 4. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek alkalmazásában:)
„d) borvidék: termőhelyek összességéből álló szakigazgatási egység, amely több település közigazgatási területére
kiterjedően hasonló éghajlati, domborzati, talajtani adottságokkal, jellemző fajtaösszetételű és művelésű
ültetvényekkel, sajátos szőlő- és bortermelési hagyományokkal rendelkezik,”
(2) A Hktv. 4. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(E törvény és e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek alkalmazásában:)
„f ) szakigazgatási egység: a borvidék és a borrégió.”

28. §		
A Hktv. 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott tagsági viszonyból eredő jogait
a) természetes személy csak személyesen vagy közeli hozzátartozója vagy a képviseletében eljáró, legalább öt éve,
legalább heti 20 órában folyamatosan alkalmazásában álló személy,
b) jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a képviseletére jogosult
útján gyakorolhatja.”
29. §		
A Hktv. 38. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa)
„f ) hitelesíti a papíralapú kísérőokmányokat és szakmai-jövedéki nyilvántartásokat, és ezekről nyilvántartást vezet;”
30. §		
A Hktv. 26. § (1a) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A borrégiós tanács hatáskörébe tartozik)
„c) a borrégiót alkotó valamely hegyközségi tanács vagy annak hiányában hegyközség által átadott feladatok
ellátása.”
31. §		
A Hktv. 40. § (2) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(A hegybíró)
„k) ellenőrzi a neki címzett bejelentések és kérelmek, valamint az azok alapján kiadott hatósági bizonyítványok
valóságtartalmát.”
32. §		
A Hktv. 61. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg
a) az adatszolgáltatásra kötelezettek, a hegyközségek és a hegyközségi tanácsok adatszolgáltatásának rendjét,
b) a származási bizonyítvány kiadásának rendjét,
c) az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a hegyközségi szervezetek által lefolytatott egyes eljárások
igazgatási szolgáltatási díjainak mértékét és megfizetésének rendjét,
d) a hegybíró, a regionális titkár és a főtitkár tevékenységének ellenőrzési szabályait,
e) a borvidékeket és a borrégiókat, továbbá a hozzájuk tartozó települések listáját.”
33. §		
A Hktv.
a)
3. § (2) bekezdésében a „borvidéken” szövegrészek helyébe a „szakigazgatási egység területén” szöveg,
b)
17. § (1) bekezdésében a „borvidéken” szövegrész helyébe a „szakigazgatási egység területén” szöveg,
c)
17. § (3) és (5) bekezdésében, 38. § (2) bekezdésében és 49. § (5) bekezdésében a „nem borvidéki” szövegrész
helyébe a „szakigazgatási egységbe nem sorolt” szöveg,
d)
26. § (5) bekezdésében az „A döntéshozatalhoz” szövegrész helyébe az „Amennyiben az alapszabály
egyhangúlag elfogadott módon másképp nem rendelkezik, a döntéshozatalhoz” szöveg,
e)
34. § (2) bekezdés b) pontjában a „hegybírói hozzájárulás” szövegrész helyébe a „hegyközségi hozzájárulás”
szöveg,
f)
40. § (2) bekezdés i) pontjában a „szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló törvényben” szövegrész
helyébe a „szőlészetről és borászatról szóló törvényben (a továbbiakban: Btv.)” szöveg,
g)
41. §-ában
ga)
a „szőlő, must vagy bor származási bizonyítványát,” szövegrész helyébe a „származási bizonyítványt”
szöveg,
gb)
a „szőlő, illetve bor” szövegrész helyébe a „bor” szöveg,
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h)

43. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló törvény”
szövegrész helyébe a „Btv.” szöveg

lép.
34. §		
Hatályát veszti a Hktv. 24. § (1) bekezdés a) pontjában a „2011. december 31-ig benyújtott” szövegrész.
35. §		
A Jöt. 136. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az állami adó- és vámhatóság az egyszerűsített adóraktári engedély visszavonásáról – az érintett engedélyes
nevére (cégnevére), lakcímére (székhelyére), az engedély visszavonásának tényére és időpontjára vonatkozó adatok
megadásával – értesíti a borászati hatóságot.”
36. §		
A Jöt. 136. § (2) bekezdésében és 137. § (3) bekezdésében az „augusztus 15-ig” szövegrész helyébe
a „szeptember 10-ig” szöveg lép.
37. §		
Hatályát veszti a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2020. évi CLXIV. törvény
az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes törvények módosításáról*
1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása
1. §

(1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 29. § (7) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(7) Közút, közforgalom elől el nem zárt magánút szilárd burkolattal történő létesítéséhez, korszerűsítéséhez,
építési engedélytől való eltéréséhez (továbbiakban együtt: építés), forgalom részére történő átadásához,
megszüntetéséhez, elbontásához – mint fontos közérdekű és közcélú tevékenység végzéséhez – a közlekedési
hatóság engedélye szükséges. Az engedélyezési eljárások ügyintézési határideje 55 nap.”
(2) A Kkt. 29. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(16) A közlekedési hatóságnak be kell jelenteni:
a) közút, közforgalom elől el nem zárt magánút földút szintű kiépítését és azok két méter szabadnyílást meg nem
haladó műtárgyai – kivéve a nem kizárólag az építtető (építtetők) tulajdonában álló területen történő – építését,
korszerűsítését, forgalomba helyezését és megszüntetését (elbontását),
b) járda, gyalogút és azok két méter szabadnyílást meg nem haladó műtárgyai – kivéve a nem kizárólag az építtető
tulajdonában álló területen történő – építését, korszerűsítését, forgalomba helyezését és megszüntetését
(elbontását), valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételét (ide nem értve a gyalog- és kerékpárutakat,
valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést),
c) vasúti átjáró átépítése, felújítása, korszerűsítése során szükséges ideiglenes terelőút kiépítését és elbontását,
vagy a már meglévő – de elzárt terelőút – ideiglenes megnyitását és elzárását a vasúti átjáró ismételt
üzembehelyezésével egyidejűleg,
d) útfelújítás, korszerűsítés során a munkaterületen ideiglenes terelőút kiépítését és elbontását, valamint eredeti
állapotba történő visszaállítását az útfelújítással érintett út műszaki átadás átvételét követő 8 napig bezárólag,
e) bárki által igénybe vehető létesítményhez szükséges parkolóhelyek és a hozzájuk vezető legfeljebb 50 m hosszú
útfelület kiépítését az építéssel érintett ingatlanon összesen (meglévő és tervezett) 10 parkolóhelyig az útügyi
műszaki előírások betartásával.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 16-i ülésnapján fogadta el.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 285. szám

10177

(3) A Kkt. 48. § (3) bekezdés a) pont 29. alpontjában az „engedélyezéséről” szövegrész helyébe az „engedélyezéséről,
bejelentéséről” szöveg lép.

2. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása
2. §		
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 76. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A házipénztárba befizetett illetékről az ügyfél számára számviteli bizonylatot kell kiállítani és a befizetett
illetékről nyilvántartást kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell a vagyonszerző nevét, lakóhelyét (székhelyét),
adóazonosító számát és az illeték összegét. A nyilvántartás alapján a járási hivatal készpénzátutalási megbízással
naponta fizeti meg az illetéket az illetékes állami adóhatóság illetékbeszedési számlája javára.”

3. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása
3. §		
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 18. § 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„26. lassú jármű és a lassú jármű pótkocsija: a 2022. július 1-jén hatályos, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról,
a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló kormányrendelet rendelkezései alapján
igazolólappal vagy a fehér alapon 3-3 piros betű- és számjellel, Y kezdőbetűjellel és igazolólappal ellátott jármű,
amely a sík úton önerejéből vagy vontatója által 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes,”

4. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
módosítása
4. §

(1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.)
8/A. §-a a következő l) ponttal egészül ki:
[A Kormány rendeletében kijelölt fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kijelölt kormányhivatal)]
„l) ellátja a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy megszerzett letelepedett jogállásának
nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat.”
(2) Az Nytv. 36. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az adatszolgáltatásért, valamint a 18. § (4) bekezdése szerinti kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért,
értesítésért fizetendő igazgatási díj megfizetése alól – ide nem értve a hatóságnak az eljárás során felmerült igazolt
költségét – mentesség illeti meg a helyi önkormányzatot, a költségvetési szervet, a közjegyzőt, valamint az önálló
bírósági végrehajtót, továbbá törvényben, kormányrendeletben vagy önkormányzati rendeletben meghatározott
ügyfajtákban az ügyfelet.”

5. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása
5. §

(1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 19. §
(1c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1c) Az (1) és (1a) bekezdéstől eltérően a 18/B. § (1) bekezdése szerinti országos nyilvántartáshoz az azt vezető
hatóság – az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti
automatikus információelérési felület útján – a jogosult azonosításához szükséges adatok tekintetében, valamint
a) a szociális ellátások tekintetében a 18/A. § d) és e) pontjában, és
b) a gyermekvédelmi ellátások tekintetében a Gyvt. 138. § (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott adatkörben közvetlen hozzáférést biztosít a szociális hatáskörében, a gyermekvédelmi és
gyámügyi feladatkörében, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként, egészségbiztosítási pénztári feladatkörében,
a rehabilitációs hatóságként, a családtámogatási feladatokat ellátó szervként, az állami foglalkoztatási szervként,
az áldozatsegítő szolgálatként, a jogi segítségnyújtó szolgálatként, illetve a pártfogó felügyelői szolgálatként
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, továbbá annak járási (fővárosi kerületi) hivatala számára a törvényben
meghatározott feladatainak ellátása céljából.”
(2) A Szoctv. 39/C. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 38. § (4) bekezdésében foglalt feltételek fennállásának megállapítása céljából nem szükséges szakértőt
kirendelni a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló
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2011. évi CXCI. törvény 3. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti komplex minősítési kategóriába sorolt
gyermek esetében.”

6. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása
6. §		
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38. § (6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és
a § a következő (6b) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Megegyezés hiányában a szolgalom alapítását és az annak fejében járó kártalanítást a bányavállalkozó vagy
az egyéb gáz- és gáztermékvezeték üzemeltetője kérelmére a kisajátítási hatóság állapítja meg. A szolgalom
alapítására irányuló eljárásra a kisajátításról szóló törvény eljárási szabályait kell alkalmazni azzal, hogy az ügyfél
kérelmére tárgyalást kell kitűzni. Ebben az esetben azon kérelmeket és nyilatkozatokat, melyek megtételének
határidejét a kisajátításról szóló törvény a tárgyalás időpontjához kapcsoltan határozza meg, a kisajátítási hatóság
által meghatározott időpontig kell megtenni. A megállapodáson és a hatósági határozaton alapuló jog a Polgári
Törvénykönyv 5:27. és 5:164. §-ában, valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 16. §
f ) pontjában foglalt rendelkezések alkalmazása során azonos megítélés alá esik.
(6b) Az ügyfél a tárgyalás tartása iránti kérelmét a szakértői vélemény részére történt megküldésétől számított
8 napon belül terjesztheti elő, azzal, hogy az egyeztető tárgyalást kérelme beérkezését követő legalább 5, legfeljebb
15 napra kell kitűzni.”

7. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény módosítása
7. §

(1) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástv.) a következő 1/B. §-sal egészül ki:
„1/B. § (1) Ingatlan tulajdonjogának külföldi jogi vagy természetes személy általi megszerzéséhez szükséges
engedély iránt kezdeményezett eljárásért – ingatlanonként – 50 000 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
Azon külföldi természetes személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett
jogállású személy, és a magyar állampolgárság megszerzését kezdeményezte, lakástulajdonának megszerzéséhez
szükséges engedély iránti eljárásért 10 000 forint igazgatási szolgáltatási díjat köteles megfizetni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az eljáró hatóság által megjelölt számlára kell megfizetni.
Az igazgatási szolgáltatási díj nem minősül a központi költségvetés központosított bevételének, az az eljáró hatóság
bevételét képezi.”
(2) Hatályát veszti a Lakástv. 1/A. § (4) bekezdése.

8. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása
8. §		
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 138/A. § (2) bekezdésében az „a kérelmet elutasítja” szövegrész
helyébe az „az eljárást megszünteti” szöveg lép.

9. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosítása
9. §

(1) A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Bgtv.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:
„3. § (1) A támogatás iránti kérelmet az állami foglalkoztatási szervhez a felszámoló vagy meghatalmazottja
a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter hivatalos honlapján közzétettek szerint, elektronikus formában nyújtja
be. Az állami foglalkoztatási szerv a nyilatkozatokat elektronikus formában, annak megváltoztathatatlanságát
biztosító zárt informatikai rendszerben tárolja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem tartalmazza:
a) a gazdálkodó szervezet azonosító adatait,
b) a gazdasági tevékenység megkezdésének időpontját,
c) a gazdálkodó szervezet felszámolási vagy kényszertörlési eljárásának kezdő időpontját,
d) a kérelem alapjaként szereplő bérkifizetési napot, valamint a munkavállaló összes elmaradt bruttó munkabérének
összegét,
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e) a bérfizetés napján és az azt követően – a kérelem benyújtásáig – a gazdálkodó szervezet rendelkezésére álló
saját forrás összegét,
f ) az igényelt támogatásnak a rendelkezésre álló saját forrás figyelembevételével megállapított összegét,
g) külföldi gazdálkodó szervezet esetén
ga) a felszámolást elrendelő hatóság nevét és címét,
gb) a felszámolási eljárás lefolytatásának országában a bérgarancia támogatás lefolytatására hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság nevét és címét,
gc) amennyiben rendelkezik ilyennel, a felszámoló képviseletében Magyarországon eljáró cég vagy személy
azonosító adatait és elérhetőségeit,
h) a felszámoló azonosító adatait és elérhetőségeit,
i) a Bérgarancia biztos azonosító adatait és elérhetőségeit,
j) a kérelmező nyilatkozatait,
k) a munkavállaló nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, társadalombiztosítási azonosító
jelét, adóazonosító jelét, lakcímét, munkaviszonyának kezdetét, bankszámlaszámát, számlavezető bank nevét,
számlatulajdonos nevét;
l) a munkavállaló elmaradt bérére vonatkozó adatokat
m) a munkavállaló elmaradt bérének a Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből igényelhető
összegére vonatkozó adatokat.”
A Bgtv. 11. §-a a következő (1c) és (1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) A támogatás iránti kérelmet az állami foglalkoztatási szervhez a kölcsönbeadó vagy az iskolaszövetkezet,
nyugdíjas szövetkezet a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter hivatalos honlapján közzétettek szerint,
elektronikus formában nyújtja be. Az állami foglalkoztatási szerv a nyilatkozatokat elektronikus formában, annak
megváltoztathatatlanságát biztosító zárt informatikai rendszerben tárolja.
(1d) Az (1c) bekezdés szerinti kérelem tartalmazza:
a) a kölcsönbeadó, az iskolaszövetkezet vagy a nyugdíjas szövetkezet azonosító adatait,
b) a gazdasági tevékenység megkezdésének időpontját, és a tevékenység megkezdéséről szóló engedély számát,
c) a kölcsönbeadó, az iskolaszövetkezet vagy a nyugdíjas szövetkezet pénzforgalmi számlaszámát, a számlavezető
pénzforgalmi szolgáltató megnevezését, címét,
d) a kérelem alapjaként szereplő legkorábbi tartozás vonatkozásában a bérkifizetés vagy a díjfizetés napját,
e) a bérfizetési vagy díjfizetési napon és az azt követően – a kérelem benyújtásáig – a megjelölt munkavállalók vagy
tagok munkabérére vagy díjára fordított saját forrás összegét,
f ) az igényelt támogatás összegét,
g) a követelés felszámoló általi hitelezői nyilvántartásba vételéről szóló értesítés kézhezvételének napját,
h) a felszámolási eljárás kezdete után folytatott kölcsönzés esetén a felszámoló által kiállított teljesítésigazolás
kézhezvételének napját,
i) a kölcsönvevő vagy a szolgáltatás igénybe vevőjének azonosító adatait, az utolsó ismert pénzforgalmi
számlaszámát, a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató utolsó ismert megnevezését, címét, valamint a felszámolás
kezdő időpontját,
j) a kölcsönvevő vagy a szolgáltatást igénybevevő felszámolójának azonosító adatait és elérhetőségeit,
k) a munkavállaló, az iskolaszövetkezet vagy a nyugdíjas szövetkezet tagjának nevét, születési nevét, anyja nevét,
születési helyét és idejét, társadalombiztosítási azonosító jelét, adóazonosító jelét, lakcímét, a kölcsönzés vagy
a szolgáltatás nyújtás időszakát, munkakörét vagy feladatát,
l) az elmaradt kölcsönzési díjra vagy szolgáltatási díjra vonatkozó adatokat, a támogatásnak a Gazdaságvédelmi
Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből igényelhető összegét.”
A Bgtv. 13/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az állami foglalkoztatási szerv az e törvény szerint nyújtandó támogatás kifizetése érdekében a 3. §
(2) bekezdésében és a 11. § (1d) bekezdésében foglalt adatokat a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter hivatalos
honlapján közzétetteknek megfelelően kezeli és tartja nyilván.”
A Bgtv. 6. § (2) bekezdésében az „az 1. és 2. mellékletben foglaltak szerint” szövegrész helyébe az „a 3. § szerint”
szöveg lép.
Hatályát veszti a Bgtv.
a)
13. § (3) bekezdése,
b)
15. § (1a) bekezdésében a „valamint 13. § (3) bekezdését” szövegrész,
c)
1. számú melléklete,
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d)
e)
f)

2. számú melléklete,
3. melléklete,
4. melléklete.

10. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása
10. §

(1) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 52. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Véglegessé vált hatósági vagy jogerős bírósági határozattal megállapított tartós környezetkárosodás
tényét, mértékét és jellegét, valamint a felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi
követelményeiről szóló kormányrendelet szerinti bizonyított környezeti teher (a továbbiakban: bizonyított
környezeti teher) tényét és jellegét az ingatlan-nyilvántartásban fel kell tüntetni.”
(2) A Kvtv. 52. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A bejegyzés alapjául szolgáló környezetszennyezettség ténye, mértéke és jellege, továbbá a környezeti teher
ténye és jellege megszűnését, vagy megváltozását az ingatlan tulajdonosa kérelmére a bejegyzést kérő hatóság,
vagy a bejegyzést elrendelő bíróság állapítja meg, majd a bejegyzés törlése, illetve módosítása iránt hivatalból
intézkedik.”
(3) A Kvtv. 91/D. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az e törvény hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági eljárásokban a meghatározott cselekmény végrehajtását
a végrehajtást elrendelő hatóság foganatosítja, ha a döntésében meghatározott cselekmény végrehajtásának
foganatosításához rendelkezik a végrehajtáshoz szükséges feltételekkel.
(4) Ha a végrehajtást elrendelő hatóság által a (3) bekezdés szerint foganatosított végrehajtás nem vezetett
eredményre, a végrehajtást elrendelő hatóság a végrehajtás foganatosítása érdekében megkeresi az állami adó- és
vámhatóságot.”

11. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása
11. §		
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 76/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A természetvédelmi hatóság az e törvény szerinti hatósági eljárások tekintetében elektronikus űrlapot alkalmaz,
amelyet a honlapján közzétesz.”

12. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény
módosítása
12. §

(1) A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.)
a következő 88. §-sal egészül ki:
„88. § A vadászati hatóság az e törvény szerinti hatósági eljárások tekintetében elektronikus űrlapot alkalmaz,
amelyet a honlapján közzétesz.”
(2) A Vtv. 83. § (6) bekezdésében a „hatósághoz történő bejelentés” szövegrész helyébe a „hatósági engedély” szöveg
lép.

13. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása
13. §

(1) A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 8/A. § (2) bekezdésében
a „határozat” szövegrész helyébe a „döntés” szöveg lép.
(2) Hatályát veszti a Met. 4/A. § (6) bekezdése.

14. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása
14. §

(1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 128. §
(3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) A (3) bekezdésben meghatározott, személyes megjelenéshez nem kötött jognyilatkozatokat postai úton,
elektronikus úton, személyesen átadott irat útján, kézbesítési meghatalmazott útján vagy személyesen lehet
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előterjeszteni. A gyámhatóság az e törvény szerinti hatósági eljárások tekintetében elektronikus űrlapot alkalmaz,
amelyet a honlapján közzétesz.”
(2) Hatályát veszti a Gyvt.
a)
24. § (9) bekezdése,
b)
170. § (1) bekezdésében az „és 24. § (9) bekezdését” szövegrész.

15. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. törvény módosítása
15. §

(1) Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi
XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 22/E. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az orvosszakértői, rehabilitációs szerv, rehabilitációs hatóság jogosult az EESZT útján hozzáférni a 4. §
(2) bekezdés f ) pontja szerinti célból szükséges egészségügyi adatokhoz.”
(2) Az Eüak.
a)
35/F. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 35/J. § (1) bekezdésében a „pontjában foglalt” szövegrész helyébe
a „pontjában vagy a 4. § (2) bekezdés f ) pontjában foglalt” szöveg,
b)
35/K. § (1) és (3) bekezdésében a „pontjában meghatározott” szövegrész helyébe a „pontjában vagy a 4. §
(2) bekezdés f ) pontjában meghatározott” szöveg
lép.

16. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása
16. §		
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 59/A. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„59/A. § A nemzeti tervvagyonnak a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint az állam tulajdonába tartozó része és
az annak kezeléséhez szükséges eszközök vonatkozásában a tulajdonosi jogokat az állam 100%-os tulajdonában
álló Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság gyakorolja. A nemzeti tervvagyonba tartozó
építészeti-műszaki dokumentációk összessége közgyűjteménynek minősül.”

17. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása
17. §

(1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 5/A. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„5/A. § A külföldön történő gyógykezeléssel összefüggő eljárásokkal kapcsolatos ügyekben, valamint a Tbj. 3. §-a
alapján indult eljárásokban – kivéve az európai egészségbiztosítási kártyával és az alkalmazandó jogszabályok
meghatározásával kapcsolatos eljárásokat – az elektronikus kapcsolattartás kizárt.”
(2) Az Ebtv. 77. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, az üzemi balesettel, illetve a baleseti táppénzzel kapcsolatos
közigazgatási eljárások esetén a közigazgatási pert a foglalkoztató székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási
szerv ellen kell megindítani, ha a döntést kifizetőhely hozta. A perre az a bíróság illetékes, amelynek területén
a felperes belföldi lakóhelye, ennek hiányában a foglalkoztató székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szerv
székhelye található.”
(3) Hatályát veszti az Ebtv. 27. § (13) bekezdése.

18. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása
18. §

(1) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 17. § (1) bekezdés 14. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ingatlan-nyilvántartásba csak az ingatlanhoz kapcsolódó következő, jogilag jelentős tények jegyezhetők fel:)
„14. végleges hatósági vagy jogerős bírósági határozattal megállapított tartós környezetkárosodás ténye, mértéke
és jellege, környezeti teher ténye és jellege,”
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(2) Az Inytv. 17. § (1) bekezdése a következő 35. ponttal egészül ki:
(Az ingatlan-nyilvántartásba csak az ingatlanhoz kapcsolódó következő, jogilag jelentős tények jegyezhetők fel:)
„35. A fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet
hatálya alá eső, az adós ellen indított fizetésképtelenségi eljárás ténye.”
(3) Az Inytv. 40. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (4) bekezdés szerinti tényfeljegyzést a jogorvoslati határidő lejártakor vagy – amennyiben a döntés ellen
közigazgatási per indult – a feljegyzett jogorvoslati kérelem törlésével egyidejűleg hivatalból törölni kell.”
(4) Az Inytv. 47. § (3b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3b) Az ingatlanügyi hatóság felfüggeszti az eljárását akkor is, ha a kérelem érdemi elbírálása a gyámhatóság
hatáskörébe tartozó kérdés előzetes elbírálásától függ, a végleges gyámhatósági döntés meghozataláig. Ha
a bejelentést tevő személy az ingatlanügyi hatósági hiánypótlási felhívásban meghatározott határidő alatt a gyámügyi
eljárás megindítását a kérelemnek a gyámhatóság által iktatott példányával vagy annak hiteles másolatával nem
igazolja, az ingatlanügyi hatóság érdemi határozatot hoz a bejegyzési, feljegyzési kérelem tekintetében.”
(5) Az Inytv. 47. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az ingatlanügyi hatóság az eljárást felfüggeszti, ha a kérelem érdemi elbírálása külföldi jogi vagy természetes
személy mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlan megszerzésének engedélyezésétől
függ. Az ingatlanügyi hatóság megfelelő határidő tűzése mellett felhívja az ügyfelet az engedély iránti kérelem
benyújtására, amennyiben a felfüggesztés időpontjáig az a hatósághoz nem érkezett meg. Az ingatlanügyi hatóság
az eljárást megszünteti, ha az ügyfél a kérelem benyújtására vonatkozó felhívásnak határidőben nem tesz eleget.”
(6) Az Inytv. 75. § (2) és (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer díjmentes szolgáltatásait igénybevevőknek – a Kormány által
biztosított azonosítási szolgáltatáson keresztül történő lekérdezések kivételével – a lekérdezéseikről naplót kell
készíteniük, amelyet öt évig meg kell őrizniük. A bírósági, ügyészségi, hatósági feladatok ellátásához szükséges
lekérdezések esetén a naplóban rögzíteni kell annak a bírósági, ügyészségi, hatósági ügynek az iktatószámát is,
melyhez az ingatlan-nyilvántartási adatokat lekérdezték.
(2a) A naplónak minden esetben tartalmaznia kell a lekérdezés időpontját, a lekérdezést végző személy nevét,
a lekérdezett ingatlan pontos megjelölését (település neve, helyrajzi szám), a lekérdezés célját, valamint
a díjmentességet megalapozó jogszabályi rendelkezésre való hivatkozást.”
(7) Az Inytv. 75. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybevevők díjmentes adat-lekérdezéseinek
jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását az ingatlanügyi hatóság és a rendszer üzemeltetője a (2) és
(2a) bekezdés szerint vezetett naplóból ellenőrizheti. Az adat-lekérdezésre vonatkozó szabályok, illetve a biztonsági
előírások megsértése esetén, a hozzáférési jogosultság visszavonása tárgyában – az ingatlanügyi hatóság, illetve
a rendszer üzemeltetőjének javaslata alapján – az ingatlanügyi hatóság határozatot hoz.”
(8) Hatályát veszti az Inytv. 52. § (1) bekezdés h) pontja.

19. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása
19. §

(1) A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 17/A. § (7) bekezdésében
az „öt” szövegrész helyébe a „három” szöveg lép.
(2) Hatályát veszti az Fgytv. 17/D. § (6a) bekezdése.

20. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosítása
20. §

(1) A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 30. § (3) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdésben meghatározott követelményeket, a 33. § (1) bekezdés a) pontban meghatározottak
kivételével – a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar
állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok
nyilvántartásáról szóló törvényben meghatározottakra figyelemmel –
a) egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozónak,
b) a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének,
c) az egyéni cég tagjának
kell igazolnia.”
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(2) A Ttv. 33. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság – a pénzügyi teljesítőképesség igazolása céljából –
megkeresi az (1) bekezdés a) pontjában szereplő adatokról nyilvántartást vezető hatóságot. A megkeresett hatóság
az adatszolgáltatása körében arról ad tájékoztatást, hogy a gazdasági társaságnak vagy egyéni vállalkozónak van-e
meg nem fizetett, lejárt köztartozása.”

21. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása
21. §

(1) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kknyt.) 2. § 19. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazása során)
„19. Ideiglenes rendszámtáblák nyilvántartása: a Magyarországon ideiglenesen forgalomba helyezett vagy
ideiglenesen forgalomban tartott járművekhez kiadott, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti
közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló kormányrendeletben meghatározott ideiglenes
rendszámtáblának és az ideiglenes rendszámtábla jogosultjának, továbbá a 3 napos érvényességi idővel kiadott
ideiglenes forgalomban tartási engedélyek elektronikus nyilvántartása.”
(2) A Kknyt. a következő 4/A–4/F. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) Kategóriára vonatkozó vezetési jogosultság Magyarországon történő megszerzése, valamint magyar
vezetői engedély érvényességi idejének meghosszabbítása esetén a nyilvántartó hivatalból, az elektronikus
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti automatikus döntéshozatali
eljárásban bejegyzi a járművezetési jogosultságot az engedély-nyilvántartásba, ha a járművezető a vezetői engedély
kiállításához szükséges összes feltételt teljesítette.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a nyilvántartó hivatalból gondoskodik a vezetői engedélynek
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti automatikus
döntéshozatali eljárás útján történő (a továbbiakban: automatikus) kiállításáról, ha a járművezető a hivatalbóli
okmánykiállítást megakadályozó nyilatkozatot nem tett.
(3) A nyilvántartó házasságkötésből eredő névváltozás esetén, a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv
által továbbított adatok alapján hivatalból gondoskodik a vezetői engedély automatikus kiállítás útján történő
cseréjéről, ha a járművezető a vezetői engedély kiállításához szükséges összes feltételt teljesítette, továbbá
az anyakönyvvezetőnél a vezetői engedély automatikus kiállításához szükséges nyilatkozatokat megtette és
a hivatalbóli okmánykiállítást megakadályozó nyilatkozatot nem tett.
4/B. § Ha a vezetői engedély 4/A. §-ban foglaltak szerinti automatikus kiállítása valamely jogszabályi feltétel hiánya
miatt akadályba ütközik, arról a nyilvántartó a személyre szabott ügyintézési felületen keresztül értesíti az ügyfelet.
4/C. § A nyilvántartó házasságkötésből eredő névváltozás esetén, a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő
szerv által továbbított adatok alapján hivatalból gondoskodik a forgalmi engedély és törzskönyv automatikus
kiállítás útján történő cseréjéről, ha az okmány jogosultja az okmány kiállításához szükséges összes feltételt
teljesítette, és a hivatalbóli okmánykiállítást megakadályozó nyilatkozatot nem tesz.
4/D. § A nyilvántartó a 4/A. §-ban foglalt esetekben hivatalból gondoskodik az okmányok kiállításáról, ha
a hivatalbóli okmánykiállítás akadálya elhárult.
4/E. § A vezetői engedély és a törzskönyv hivatalbóli kiállításáról a nyilvántartó a megszemélyesítést végző szervezet
útján, az állandó forgalmi engedély hivatalbóli kiállításáról az okmány jogosultjának lakó-, ennek hiányában
tartózkodási vagy szálláshelye szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóság útján gondoskodik.
4/F. § A 4/A–4/E. §-ban foglalt esetekben eljáró hatóság az okmány jogosultjának lakó-, ennek hiányában
tartózkodási helye vagy szálláshelye szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóság.”
(3) A Kknyt. 5. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A közlekedési igazgatási hatóság:)
„b) a jármű tulajdonjogát igazoló hatósági igazolvány (a továbbiakban: törzskönyv) kapcsán:
ba) ellenőrzi a törzskönyv kiállítására, cseréjére, pótlására irányuló kérelem teljesítésének feltételeit,
bb) eljár a törzskönyv kiállítása, cseréje, pótlása ügyében azokban az esetekben, amikor a törzskönyv automatikus
kiállításának nincs helye, vagy az bármely okból akadályozott,
bc) a ba) és bb) alpontban meghatározott esetekben gondoskodik a törzskönyv kiállításáról,
bd) jogszabályban meghatározott esetekben gondoskodik a törzskönyv ügyfél részére történő kiadásáról;
c) a jármű forgalomban tarthatóságát igazoló okmány kapcsán:
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ca) ellenőrzi a jármű forgalomban tarthatóságát igazoló okmány kiállítására, cseréjére, pótlására irányuló kérelem
teljesítésének feltételeit,
cb) eljár a jármű forgalomban tarthatóságát igazoló okmány kiállítása, cseréje, pótlása ügyében azokban
az esetekben, amikor az állandó forgalmi engedély automatikus kiállításának nincs helye, vagy az bármely okból
akadályozott,
cc) a ca) és cb) alpontban meghatározott esetekben gondoskodik a jármű forgalomban tarthatóságát igazoló
okmány kiállításáról,
cd) jogszabályban meghatározott esetekben gondoskodik a jármű forgalomban tarthatóságát igazoló okmány
ügyfél részére történő kiadásáról;”
(4) A Kknyt. 9/D. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az ideiglenes rendszámtáblák nyilvántartása a 2022. július 1-jét megelőzően kiadott „P” betűjelű, valamint
a 2022. július 1-jétől a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról szóló kormányrendeletben meghatározott kivétellel tartalmazza az ideiglenes rendszámtáblával
ellátott járművek:
a) alvázszámát,
b) gyártmányát,
c) típusát,
d) színét.
(4) Az ideiglenes rendszámtáblák nyilvántartása tartalmazza a 2022. július 1-jét megelőzően kiadott „E” és
„P” betűjelű, valamint a 2022. július 1-jétől a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési
okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló kormányrendelet alapján kiadott rendszámtáblák használatának
korlátozására vonatkozó adatokat.”

22. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása
22. §

(1) A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Gk.) 8/A. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezet a cégjegyzékbe való bejegyzését követő tizenöt
munkanapon belül köteles a székhelye szerint illetékes területi gazdasági kamaránál a kamarai nyilvántartásba való
bejegyzését kérni. Az egyéni vállalkozó erre irányuló kérelmét az egyéni vállalkozási tevékenysége megkezdésének
bejelentésével egyidejűleg terjeszti elő.”
(2) A Gk. 8/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kamarai nyilvántartásba az a gazdálkodó szervezet jegyezhető be, amely a (2) bekezdésben meghatározott
adatait tartalmazó kamarai adatlapot kitöltve és cégszerűen aláírva a területi gazdasági kamara részére elektronikus
úton vagy papíralapon benyújtotta, valamint a 34/A. §-ban meghatározott kamarai hozzájárulást megfizette. Egyéni
vállalkozó esetében a papír alapú kamarai adatlapot az egyéni vállalkozók nyilvántartását végző hatóság továbbítja
a területi gazdasági kamara részére.”
(3) A Gk. 8/A. § (4) és (5) bekezdésében az „öt” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg lép.

23. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény módosítása
23. §		
Hatályát veszti a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény
a)
6. § (1) bekezdésében az „az 5. § (3) bekezdése szerinti” szövegrész,
b)
19. § (6) bekezdésében a „(4)–” szövegrész.

24. A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba
hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény módosítása
24. §		
A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló
2003. évi LII. törvény a következő 24. §-sal egészül ki:
„24. § A növénytermesztési hatóság az e törvény szerinti hatósági eljárások tekintetében elektronikus űrlapot
alkalmaz, amelyet a honlapján közzétesz.”
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25. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása
25. §		
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 157. §-a a következő (10a)–(10c) bekezdéssel egészül ki:
„(10a) Az elektronikus hírközlési szolgáltató – a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) törvényben
meghatározott feladatai ellátásának körében a természetes személy előfizetőkkel való telefonos kapcsolatfelvétellel
megvalósuló statisztikai adatgyűjtés biztosítása céljából – a KSH kérelmére köteles átadni vagy hozzáférhetővé tenni
a kérelemben megjelölt természetes személyek körére vonatkozóan
a) a természetes személyről megadott előfizetői személyazonosító adatok alapján az előfizetőhöz rendelt
hívószámot, amennyiben a természetes személy rendelkezik előfizetéssel az elektronikus hírközlési szolgáltatónál,
vagy
b) az arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a természetes személy az elektronikus hírközlési szolgáltatónál előfizetéssel
nem rendelkezik.
(10b) Az elektronikus hírközlési szolgáltató a (10a) bekezdés szerinti adatkérés során tudomására jutott személyes
adatokat semmilyen más célra nem használhatja fel és azokat az adatszolgáltatás teljesítése után haladéktalanul
törli.
(10c) A KSH az átvett adatokat a statisztikai adatelőállítási folyamatban addig kezeli, amíg az annak végrehajtásához
indokolt. A személyes adatokat és az előfizetői állomás számát a KSH elkülönítetten tárolja, e két adatállomány
összekapcsolására csak az adatgyűjtés-szervezés és a lekérdezés idejére jogosult. A feladat megszűnésekor, így
különösen az egyes adatfelvételek lezárását követően az azokhoz kapcsolódóan átvett adatokat a KSH törli.”

26. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása
26. §

(1) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Eljárási Tv.) 25. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) A nem nyilvános támogatási adat az adatkezelő szerven kívüli más szerv vagy személy által csak alapos okkal
használható fel. A nem nyilvános támogatási adatot alapos okkal használják fel, ha:
a) az a támogatás ellenőrzését, vagy
b) a (2)–(4) bekezdésben megjelölt szervek tájékoztatását szolgálja.”
(2) Az Eljárási Tv. 36. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az iratokat az ügyfélnek a nyilvántartás módjától függetlenül – közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus
eltérő rendelkezése hiányában – a támogatási döntés véglegessé válása naptári évének utolsó napjától számított
legalább tíz évig kell megőriznie.”
(3) Az Eljárási Tv. 45. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A jogutód, illetve a haszonélvezeti jog jogosultja a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervvel
szemben fennálló követelését az örökhagyó halálát, illetve a jogelőd megszűnését követő három éven belül
érvényesítheti az intézkedés jellegének megfelelő tartalmú okirattal igazolva, valamint az e törvényben
meghatározott egyéb kötelezettség teljesítésével, hogy jogosult a támogatás összegére, illetve a vagyoni értékű
támogatási jogosultság igénybevételére. Amennyiben a hagyatékátadó végzésben nem szerepel a folyamatban
lévő eljárás, úgy az örökösöket nyilatkozattételre kell felszólítani, hogy belépnek-e az eljárásba. A jogutód
a nyilatkozattételre felszólító végzésben meghatározott határidőn belül, de legkésőbb az örökhagyó halálát, illetve
jogelőd megszűnését követő három éven belül léphet a folyamatban lévő eljárásba.”
(4) Az Eljárási Tv. 55/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A döntést az ügyféllel, illetve a képviselővel írásban, kötelező elektronikus kérelembenyújtás esetén
– amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – elektronikus úton kell közölni.”
(5) Az Eljárási Tv.
a)
28. § (3a) bekezdésében a „támogatási kérelem” szövegrész helyébe a „kérelem” szöveg,
b)
38. § (3) bekezdésében az „ügyfél-azonosító megállapítása iránti kérelem” szövegrész helyébe
az „ügyfél-nyilvántartási rendszerbe történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem” szöveg,
lép.
(6) Hatályát veszti az Eljárási Tv. 28/B. § (1b) bekezdésében az „annak eredeti példányát” szövegrész.
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27. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása
27. §

(1) A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Kstv.) 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
[(2) Az adásvételi vagy csereszerződés megkötését meghiúsultnak kell tekinteni, ha]
„a) a kisajátítást kérőnek – a kisajátítási kérelem benyújtását megelőző 1 éven belül megtett – ajánlatára
a tulajdonos vagy más kártalanításra jogosult a kézhezvételtől számított harminc napon belül nem tesz
a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási átvezetésére is alkalmas elfogadó nyilatkozatot vagy írásban úgy nyilatkozik,
hogy nem fogadja el az ajánlatot;”
(2) A Kstv. 26. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Mellőzhető – az ügyfelek ellenkező kérelmének hiányában – a tárgyalás kitűzése akkor is, ha a megállapítani
tervezett kártalanítási összeg egyik kártalanításra jogosult esetében sem éri el a tízezer forintot. Ebben az esetben
azon kérelmeket és nyilatkozatokat, melyek megtételének határidejét e törvény a tárgyalás időpontjához kapcsoltan
határozza meg, a kisajátítási hatóság által meghatározott időpontig kell megtenni.
(5b) Az ügyfél az (5a) bekezdés szerinti tárgyalás tartása iránti kérelmét a szakértői vélemény részére történt
megküldésétől számított 8 napon belül terjesztheti elő. Ebben az esetben a (2) bekezdésben meghatározott
tárgyalási időköz a tárgyalás tartása iránti kérelem beérkezését követő naptól számítandó.”
(3) A Kstv. 40/G. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„40/G. § A kisajátítást kérő, illetve annak képviselője az e törvény hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban,
e hatósági eljárásokban hozott döntésekkel szemben indított közigazgatási perben, valamint a kisajátítási terv
záradékolására irányuló eljárásban elektronikus ügyintézésre köteles.”
(4) A Kstv. a következő 50. §-sal egészül ki:
„50. § (1) E törvénynek az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes törvények módosításáról szóló
2020. évi CLXIV. törvénnyel megállapított 40/G. §-át a 2021. július 1-jét követően indult és megismételt hatósági és
bírósági eljárásokban kell alkalmazni.
(2) Kisajátítási eljárásban nem kötelező az elektronikus ügyintézés azon kisajátítást kérő illetve képviselője esetében,
akinek részére a záradékolás iránt 2021. július 1-jét megelőzően benyújtott kérelme alapján záradékolt kisajátítási
terv csak papíralapon áll rendelkezésére. Az elektronikus ügyintézést ennek alapján nem alkalmazó kisajátítást kérő,
illetve képviselője e körülmény fennállásáról a kisajátítási hatóság részére nyilatkozni köteles.”

28. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása
28. §

(1) A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvtv.)
a)
15/B. § (1) bekezdésében az „(a továbbiakban együtt: cél-kitermelőhely és anyagnyerő hely)” szövegrész
helyébe az „(a továbbiakban együtt: cél-kitermelőhely)” szöveg,
b)
3. melléklet 7. pontjában az „a) és g) pontja szerinti tevékenység engedély nélküli, vagy attól eltérő folytatása
esetén” szövegrész helyébe a „c) pontja szerinti tevékenység engedély nélküli, vagy attól eltérő folytatása,
illetve a 49. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység bejelentés nélküli folytatása esetén” szöveg,
c)
3. melléklet 8. pontjában az „(1) bekezdés b)–d) pontja szerinti tevékenység engedély nélküli, vagy attól
eltérő folytatása, illetve az 50/A. § (1) bekezdése szerinti tevékenység bejelentés nélküli folytatása esetén”
szövegrész helyébe a „(2) bekezdés b) és c) pontja szerinti tevékenység bejelentés nélküli, vagy attól eltérő
folytatása, valamint az 50/A. § (1) bekezdése szerinti tevékenység bejelentés nélküli folytatása esetén” szöveg,
d)
3. melléklet 9. pontjában az „(1) bekezdés e)–f ) pontja” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés a) és b) pontja”
szöveg
lép.
(2) Hatályát veszti a Tfvtv.
a)
9. § (2) bekezdése,
b)
17. § (1e) bekezdésében az „a talajvédelmi hatóság által jóváhagyott,” szövegrész.
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29. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása
29. §		
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény „Különös eljárási szabályok” fejezete
a következő 44/A. §-sal egészül ki:
„44/A. § Az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság az e törvény szerinti hatósági eljárások tekintetében elektronikus
űrlapot alkalmaz, amelyet a honlapján közzétesz.”

30. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvény módosítása
30. §

(1) A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
(a továbbiakban: Grtv.) 5. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdéstől eltérően a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és
forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény hatálya alá tartozó tevékenységek esetén az (1) bekezdésben
meghatározott adatokat, valamint a (2) bekezdés szerinti nyilatkozatokat a reklámszolgáltató, illetve a reklám
közzétevője öt évig köteles megőrizni.”
(2) A Grtv. 5. § (3) bekezdésében az „öt” szövegrész helyébe a „három” szöveg lép.

31. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény módosítása
31. §

(1) Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evectv.) 6. § (1) bekezdése
a következő f ) ponttal egészül ki:
(A bejelentésnek tartalmaznia kell:)
„f ) a székhelye szerint illetékes területi gazdasági kamarához címzett nyilvántartásba vétel iránti kérelmet.”
(2) Az Evectv. 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A nyilvántartást vezető szerv a 9. § szerinti értesítés megküldésével egyidejűleg a nyilvántartásba vételről
értesíti a Központi Statisztikai Hivatalt, a Közreműködő Szervet, a Hatóságot, valamint a székhelye szerint illetékes
területi gazdasági kamarát.”
(3) Az Evectv. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltetni kívánja, köteles azt
a bejelentési vagy változásbejelentési űrlapon a nyilvántartást vezető szervnél bejelenteni, akár a tevékenység
megkezdésének bejelentésével egyidejűleg, amely a szünetelés tényét és kezdő időpontját az egyéni vállalkozók
nyilvántartásába bejegyzi. A szünetelés kezdő napja nem lehet korábbi a bejelentést követő napnál. A szünetelés
kezdő napja a bejelentést követően nem módosítható. A nyilvántartást vezető szerv a szünetelésről haladéktalanul,
elektronikus úton értesíti a Központi Statisztikai Hivatalt, a székhely szerint illetékes területi gazdasági kamarát,
valamint a Hatóságot.”
(4) Az Evectv. 19. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság e törvény erejénél fogva megszűnik)
„a) ha az egyéni vállalkozó tevékenysége megszüntetését a Közreműködő Szervnek vagy a nyilvántartó szervnek
bejelenti, legkorábban a tevékenység megkezdésének bejelentésével egyidejűleg, a bejelentésben megjelölt
napon, amely nem lehet korábbi a bejelentést követő napnál, és amely időpont a bejelentést követően nem
módosítható;”
(5) Az Evectv.
a)
14. § (3) bekezdésében, 18. § (4) bekezdésében és a 19. § (4) bekezdésében a „Hivatalt” szövegrész helyébe
a „Hivatalt, a székhely szerint illetékes területi gazdasági kamarát” szöveg,
b)
18. § (1) bekezdésében és 19. § (1) bekezdés g) pontjában a „két” szövegrész helyébe a „három” szöveg
lép.

32. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása
32. §		
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 50. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A születési név megváltoztatására irányuló kérelem igazgatási szolgáltatási díja 10 000 forint. Az egy családhoz
tartozó nagykorúak közös kérelme esetében az igazgatási szolgáltatási díjat minden nagykorúnak külön-külön kell
megfizetnie.
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(5) A (4) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az eljáró hatóság által megjelölt számlára kell megfizetni.
Az igazgatási szolgáltatási díj nem minősül a központi költségvetés központosított bevételének, az az eljáró hatóság
bevételét képezi.”

33. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXCI. törvény módosítása
33. §

(1) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rokkantsági ellátás megszűnik
a) az ellátott halála esetén a halál bekövetkezését követő hónap első napjától,
b) az öregségi nyugdíj megállapításának kezdő napját megelőző nappal.”
(2) Az Mmtv. 21/C. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az akkreditált szolgáltató a részére nyújtott támogatással összefüggő feladatai ellátásának céljából, az ahhoz
szükséges mértékben és ideig kezelheti a 21. § (1) bekezdés a) pont ac)–ag) alpontjában és c) pontjában
meghatározott adatokat.”

34. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása
34. §		
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 58. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
[A víziközmű-szolgáltató az alábbi feltételek együttes fennállása esetében jogosult az (1) bekezdés szerinti intézkedések
megtételére:]
„d) a felhasználási hely fekvése szerint illetékes népegészségügyi szervet a (4) bekezdésben foglaltak szerint
értesítette az (1) bekezdés c) és e) pontja esetében történő intézkedések megtételéről.”

35. A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosítása
35. §		
A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Az egyetemes szolgáltató, a távhőszolgáltató, a víziközmű-szolgáltató, valamint a hulladékgazdálkodási
közszolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) a tárgyévet követő év január 15. napjáig köteles írásban igazolni
a fogyasztóvédelmi hatóságnak az e törvényben foglalt előírások teljesülését.”

36. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosítása
36. §

(1) A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) 62/A. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„62/A. § (1) A halgazdálkodási hatóság az e törvény szerinti hatósági eljárások tekintetében elektronikus űrlapot
alkalmaz, amelyet a honlapján közzétesz.
(2) Halgazdálkodási hatósági ügyben legfeljebb két ízben van helye hiánypótlásra felhívásnak.”
(2) Hatályát veszti a Hhvtv. 57. § (3) bekezdése.

37. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása
37. §		
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 95/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 95. § (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően saját tulajdon jogcímen használt föld tulajdonjogának átruházása
esetén az ingatlanügyi hatóság a szerző fél tulajdonjogának átvezetését követően az új tulajdonos földhasználati
nyilvántartásba történő bejegyzése iránti eljárást hivatalból folytatja le. A Magyar Állam tulajdonszerzése esetén
földhasználóként a tulajdonosi joggyakorló szervezet kerül bejegyzésre.”
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38. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása
38. §

(1) Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 84. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A pénzforgalmi számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató – a cégjegyzékbe bejelentett pénzforgalmi számlára
vonatkozó adatok kivételével – a pénzforgalmi számla megnyitását és megszüntetését annak időpontját követő
hó tizenötödik napjáig a pénzforgalmi jelzőszám feltüntetésével közli az állami adó- és vámhatósággal, a székhely
szerint illetékes gazdasági kamarával, valamint a székhely szerint illetékes önkormányzati jegyzővel.”
(2) Az Art. 131. § (8) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Az állami adó- és vámhatóság megkeresésre elektronikus úton átadja a költségvetési támogatások
kedvezményezettjének nevére vagy megnevezésére, lakóhelyére vagy székhelyére, valamint az adatszolgáltatást
megelőző hónap utolsó napjáig esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozásuk jogcímére, összegére vonatkozó
adatokat)
„c) a költségvetési támogatás megállapítása, illetve havi összegének elszámoláson alapuló kifizetése céljából
az állami foglalkoztatási szerv részére.”
(3) Az Art. 131. §-a a következő (26) bekezdéssel egészül ki:
„(26) Az állami adóhatóság az Egységes Szociális Ellátások Ügyvitel-támogató Rendszer útján adatot szolgáltat
a fővárosi és megyei kormányhivatal részére a szociális igazgatásról szóló törvény szerinti szociális ellátások
és támogatások, a gyermektartásdíj megelőlegezésének és a hadigondozottak ellátásának megállapításával,
ellenőrzésével és folyósításával összefüggésben szükséges adatokról.”

39. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosítása
39. §		
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 22. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A szakképző intézményt a szakképzési államigazgatási szerv veszi nyilvántartásba, a működési engedély
kiadásáról a szakképzési államigazgatási szerv dönt. A nyilvántartásba vételt a költségvetési szervként működő
szakképző intézmény esetében a kincstár útján kell kérelmezni. Köznevelési intézmény megszűnésével létrejövő
szakképző intézmény nyilvántartásba vételekor a szakképzési államigazgatási szerv egyúttal megkeresi
a köznevelési intézményeket nyilvántartó szervet az intézménynek a köznevelési intézmények nyilvántartásából
való törlése céljából.”

40. A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények
módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény módosítása
40. §

(1) A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról
szóló 2019. évi CX. törvény (a továbbiakban: 2019. évi CX. törvény) 100. § (9) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(9) A 4. § (2) bekezdése; a 9. § (2) bekezdése; a 12. § (2) bekezdése; a 21. §; a 28. § (7) bekezdése; a 29. §
(1) bekezdése; a 31. § (2) és (3) bekezdése; a 32. § (2) bekezdése; a 34. § (2) bekezdése; a 40. § (3) és (4) bekezdése;
a 42. § (1) bekezdése; a 47. § (2) bekezdése; a 63. § (2) bekezdése; a 65. § (1) bekezdése; a 69. § (4) és (5) bekezdése;
a 76. § (7) és (8) bekezdése; a 81. § (1) bekezdése; a 84. § (1) és (2) bekezdése; a 87. §; a 96. § 2023. január 1-jén lép
hatályba.”
(2) Nem lép hatályba a 2019. évi CX. törvény 12. § (2) bekezdése.

41. Az egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi CXV. törvény módosítása
41. §

(1) Az egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi CXV. törvény (a továbbiakban: 2019. évi
CXV. törvény) 71. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 8. §, a 9. § (1) és (2) bekezdése, a 10. és 11. §, a 15. és 16. §, a 21. és 22. §, az 57. § és a 70. § 2022. július 1-jén lép
hatályba.”
(2) Nem lép hatályba a 2019. évi CXV. törvény 9. § (1) bekezdése, továbbá a 15. és 16. §-a.
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42. Az egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról
szóló 2019. évi CXVI. törvény módosítása
42. §		
Nem lép hatályba az egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról
szóló 2019. évi CXVI. törvény 22. § (1) bekezdése.

43. Záró rendelkezések
43. §

(1)	Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–2. §, a 4. § (1) bekezdése, az 5. § (2) bekezdése, a 6–9. §, a 10. § (3) bekezdése, a 11–16. §, a 17. § (2) és
(3) bekezdése, a 18. § (2)–(8) bekezdése, a 19. §, a 20. §, a 23–26. §, a 27. § (1) és (2) bekezdése, a 28. § (2) bekezdése,
a 29–30. §, a 32–37. §, a 38. § (1) bekezdése, valamint a 39. § 2021. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 4. § (2) bekezdése, a 21. § (2) és (3) bekezdése, a 28. § (1) bekezdése, valamint a 42. § 2021. február 1-jén lép
hatályba.
(4) A 22. §, a 27. § (3) és (4) bekezdése, a 31. §, valamint a 38. § (2) és (3) bekezdése 2021. július 1-jén lép hatályba.
(5) A 17. § (1) bekezdése 2022. január 1-jén lép hatályba.
(6) A 3. §, a 21. § (1) és (4) bekezdése, valamint a 41. § (2) bekezdése 2022. július 1-jén lép hatályba.
(7) Az 5. § (1) bekezdése, a 10. § (1) és (2) bekezdése, a 18. § (1) bekezdése, valamint a 40. § (2) bekezdése 2023. január 1-jén
lép hatályba.

44. §		
E törvény 20. §-a és 34. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2020. évi CLXV. törvény
az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról*
1. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosítása
1. §		
A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) 16. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A közjegyző kinevezésére a területi kamara elnökségének kinevezési javaslata alapján, betöltetlen közjegyzői
álláshelyre kerülhet sor.”
2. §		
A Kjtv. 17. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés e) pontjában említett gyakorlatnak megfelel a legalább 3 éves]
„a) bírói, bírósági titkári, ügyészi, alügyészi, ügyvédi, kamarai jogtanácsosi vagy közjegyzői működés,”
3. §		
A Kjtv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § (1) A közjegyzői álláshelyet – a 20. §-ban foglalt kivétellel – pályázat útján kell betölteni.
(2) A területi kamara elnöksége a közjegyzői szolgálat megszűnése miatt megüresedő vagy megüresedett
közjegyzői állásról
a) ha a közjegyzői szolgálat előreláthatólag azért szűnik meg, mert a közjegyző betölti azt a kort, amikor a törvény
alapján a közjegyzői szolgálata megszűnik, legkésőbb a szolgálat megszűnésének várható időpontját hat hónappal
megelőzően; vagy
b) ha a közjegyzői szolgálat a közjegyző halála miatt szűnik meg, a halál tényének a területi elnökség tudomására
jutásától számított 8 napon belül
* A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 15-i ülésnapján fogadta el.
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tájékoztatja a minisztert. A közjegyzői álláshelyre a pályázatot a miniszter a tájékoztatás kézhezvételét követő
45 napon belül, hirdetmény közzététele útján írja ki.
(3) A közjegyzői álláshelyre a pályázatot a miniszter
a) a közjegyző lemondása esetén a felmentésről szóló határozat véglegessé válását;
b) a közjegyzői szolgálat megszűnése esetén az ennek megállapításáról szóló határozat véglegessé válását;
c) a fegyelmi bíróság hivatalvesztést, érdemtelenséget vagy alkalmatlanságot megállapító jogerős határozatának
kézhezvételét;
d) a pályázati eljárás eredménytelenné vagy érvénytelenné nyilvánítását;
e) a közjegyzői álláshely kérelemre történő áthelyezés miatti megüresedését;
f ) újonnan létrehozott álláshely esetén az álláshelyet létrehozó jogszabály kihirdetését; valamint
g) a területi kamara elnökségének a (2) bekezdésben foglalt tájékoztatása hiányában az álláshely megüresedéséről
való tudomásszerzést
követő 45 napon belül, hirdetmény közzététele útján írja ki.
(4) A területi kamara a honlapján a közjegyzői álláshely megüresedéséről
a) (2) bekezdés szerinti körülmény bekövetkezése esetén, vagy
b) a miniszternek a (3) bekezdés szerint körülmény bekövetkezéséről való tájékoztatása alapján
tájékoztatást tesz közzé. A tájékoztatás közzétételétől számított 8 napon belül a 20. § (2b) bekezdése szerinti
áthelyezési kérelem előterjesztésének van helye.
(5) Nincs helye pályázat kiírásának, ha a miniszter a közjegyzői álláshelyet a közjegyzői áthelyezési kérelme alapján
töltötte be.
(6) A pályázat kiírásának határideje az áthelyezési kérelem elbírálásának idejéig nyugszik.”
4. §		
A Kjtv. a következő 18/A. §-sal egészül ki:
„18/A. § (1) Ha a pályázat kiírását követően a meghirdetett közjegyzői álláshely mégsem üresedik meg, a pályázatot
visszavontnak kell tekinteni.
(2) A pályázati eljárást a miniszter eredménytelenné nyilvánítja, ha a benyújtásra rendelkezésre álló határidőben
nem érkezett érvényes pályázat.
(3) Érvényes a pályázat, ha a pályázó valamennyi, e törvény által előírt feltétel fennállását jogszabályban
meghatározottak szerint igazolja.
(4) A pályázati eljárást a miniszter érvénytelenné nyilvánítja, ha megállapítja, hogy a pályázati eljárás során az eljárási
szabályok megsértésére került sor.”
5. §		
A Kjtv. 20. §-a a következő (2b)–(2e) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) A miniszter a közjegyzőt kérelmére megüresedett, megüresedő vagy újonnan létrehozott közjegyzői
székhelyre (álláshelyre) pályázat kiírása nélkül áthelyezheti. Az áthelyezési kérelmet a betölteni kívánt székhely
(álláshely) szerint illetékes területi kamara elnöksége útján kell a miniszterhez elektronikus úton benyújtani.
(2c) A (2b) bekezdés szerint nincs helye áthelyezésnek a közjegyző kinevezését követő 3 éven belül és azon
időpontot megelőző 5 éven belül, amikor a közjegyző betölti azt a kort, amikor a törvény alapján a közjegyzői
szolgálata megszűnik.
(2d) A területi kamara a kérelmet a benyújtástól számított 8 napon belül véleményével együtt, elektronikus úton
küldi meg a miniszternek. A területi kamara a véleményét
a) az utolsó irodavizsgálat eredménye,
b) az áthelyezési kérelem benyújtását megelőző két évben a közjegyzővel szemben felmerült alapos panaszok
száma,
c) a közjegyző továbbképzési kötelezettségének teljesítése, valamint
d) a kamarában végzett tevékenysége,
alapján alakítja ki.
(2e) A miniszter az áthelyezési kérelemről
a) a közjegyző szolgálati ideje, valamint
b) a területi kamara véleményében foglaltak
alapján, a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül dönt.”
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(1) A Kjtv. 31/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közjegyző közjegyzői iroda keretében folytatja tevékenységét.”
(2) A Kjtv. 31/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A közjegyzőhelyettes, a közjegyzőjelölt, a közjegyzői irodai ügyintéző és az egyéb irodai alkalmazott
a közjegyzői irodával áll munkaviszonyban. Ha a közjegyzői irodát kettő vagy több közjegyző közösen tartja fenn,
a közjegyzőhelyettes, a közjegyzőjelölt és a közjegyzői irodai ügyintéző tevékenységéért vagy mulasztásáért
az a közjegyző felel, aki a közjegyzőhelyettesek és közjegyzőjelöltek kamarai névjegyzékében, illetve a közjegyzői
irodai ügyintézők nyilvántartásában a közjegyzőhelyettest, közjegyzőjelöltet, illetve közjegyzői irodai ügyintézőt
alkalmazó közjegyzőként feltüntetésre került.”

7. §		
A Kjtv. 36. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A tartós helyettesítés alatt a helyettesített közjegyző alkalmazásában álló közjegyzőhelyettes, közjegyzőjelölt,
közjegyzői irodai ügyintéző, illetve ügyintéző – a tartós helyettes utasítása és felelőssége mellett – kizárólag a 34. §
(1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdése szerinti esetekben és akkor járhat el, ha a tartós helyettest a helyettesített
közjegyző közjegyzői irodájának helyettes irodavezetőjévé jelölték ki.”
8. §		
A Kjtv. 37/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a helyettesített közjegyző a közjegyzői iroda irodavezetője, a tartós helyettesítési megállapodásban a felek
megállapodhatnak arról is, hogy a tartós helyettes a helyettesített közjegyző irodáját átveszi. Ebben az esetben
a területi kamara elnökségének az eljárására a 37/D. § (4) bekezdését kell alkalmazni.”
9. §		
A Kjtv. 37/D. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Ha a helyettesített közjegyző a közjegyzői iroda irodavezetője, a tartós helyettes a kirendelésről szóló okirat
közlésétől számított 8 napon belül a területi kamara elnökségének nyilatkozik arról, hogy a helyettesített közjegyző
irodáját átveszi.
(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a területi kamara elnöksége hatósági eljárás keretében dönt a helyettesített
közjegyző irodavezetői megbízásának megszüntetéséről és a tartós helyettest a helyettesített közjegyző irodájának
irodavezetőjévé jelöli ki (a továbbiakban: helyettes irodavezető), és erről a cégbíróságot tájékoztatja. A helyettes
irodavezetőre az irodavezetőre irányadó szabályokat kell alkalmazni. A helyettesítés megszűntével a területi
kamara elnöksége hatósági eljárás keretében dönt a helyettes irodavezetői megbízásának megszüntetéséről és
a helyettesített közjegyzőt a közjegyző irodája irodavezetőjévé jelöli ki, és erről a cégbíróságot tájékoztatja.”
10. §		
A Kjtv. 41. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A területi kamara jogai és feladatai különösen:)
„e) megállapítja a területi kamara szervezeti és működési szabályzatát,”
11. §		
A Kjtv. 55. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„55. § (1) Az országos kamara szabályzatban rendelkezik
1. a közjegyzők, közjegyzőhelyettesek és közjegyzőjelöltek magatartási szabályairól,
2. a közjegyzők és a közjegyzőhelyettesek eskütételéről,
3. a közjegyzőjelöltek és közjegyzőhelyettesek szakmai képzéséről, foglalkoztatásáról és anyagi ösztönzéséről,
4. a közjegyzőkkel, közjegyzőhelyettesekkel és közjegyzőjelöltekkel szemben támasztott követelményrendszerről,
továbbképzésükről,
5. a közjegyzői közös irodák működésének feltételeiről,
6. a közjegyzői önkormányzatok működéséről,
7. a közjegyzői nyilvántartások vezetésével összefüggő eljárási szabályokról,
8. a közjegyzők működésének vizsgálatáról,
9. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben és
az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések
végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítéséről,
felügyeleti eljárásrendről, kockázatértékelésről és útmutatóról, valamint az auditált elektronikus hírközlő eszköz
és működtetésének minimum követelményeiről, auditálásának módjáról és az ilyen eszköz útján végzett
ügyfél-átvilágítás végrehajtásáról,
10. a közjegyzői díjszabás alkalmazásáról,
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11. a közjegyző őrzésében levő pénz, értéktárgy és értékpapír kezeléséről és nyilvántartásáról,
12. a közjegyzői pénzletétről,
13. a közjegyző hivatali elektronikus aláírása hitelesítése céljából kibocsátott tanúsítvány közjegyző általi
alkalmazásának rendjéről, valamint kibocsátásának és bevonásának részletes eljárási szabályairól,
14. a közjegyző hivatali bélyegzőjéről és a hivatali elektronikus aláírásáról, az elektronikus hiteles kiadmányról,
15. a nyelvi jogosítvány kiadásának rendjéről,
16. az országos kamara által adományozható ösztöndíjról,
17. a közjegyzői szervezetben adományozható szakmai elismerésekről,
18. a nyugalmazott közjegyzők támogatásáról,
19. az országos kamarát megillető költségtérítések elszámolásáról,
20. az új székhelyre történő kinevezés és áthelyezés esetén felmerülő egyes kérdésekről,
21. a közjegyzői székhely (álláshely) megszüntetése és az illetékességi terület változása esetén alkalmazandó
kérdésekről,
22. a közjegyzői okirat végrehajtásának elrendelése iránti eljárásban a közjegyző illetékességéről,
23. a személyes adatoknak a közjegyzői eljárásokkal összefüggő kezelésére vonatkozó szabályokról,
24. a közjegyzői eljárásokban az elektronikus ügyintézés egyes kérdéseiről,
25. a közjegyzői okiratszerkesztésre vonatkozó egyes formai követelményekről, és
26. minden olyan kérdésről, amelyre jogszabály vagy a szervezeti és működési szabályzata feljogosítja.
(2) Az országos kamara szervezeti és működési szabályzatot készít, amelyben rögzíti saját szervezetét, működési és
gazdálkodási rendjét, a területi kamarákkal és a területi elnökségekkel összefüggő jogait, valamint kapcsolattartásuk
rendjét.
(3) A területi és az országos kamara szervezeti és működési szabályzata, valamint az (1) bekezdés 1., 6., 9., 10., 11.,
20., 21. és 23. pontjában felsorolt szabályzatok kiemelt szabályzatok.
(4) Az országos kamara szabályzata a területi kamarákra, a területi kamara tagjaira, és a területi kamara által
a kamarai nyilvántartásba vett személyekre kötelező.
(5) Az országos és területi kamarák szervezeti és működési szabályzatait és az országos kamara kiemelt szabályzatait
a miniszter jóváhagyásának kézhezvételétől számított 15 napon belül, a nem kiemelt szabályzatokat azok
hatálybalépésével egyidejűleg az országos kamara honlapján kell közzétenni.”
12. §		
A Kjtv. 65. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„65. § (1) A miniszter a kamarai szabályzatok törvényességéről
a) a kiemelt szabályzatok előzetes, valamint
b) a nem kiemelt szabályzatok utólagos
ellenőrzésével gondoskodik.
(2) A területi és az országos kamara a kiemelt szabályzatát annak elfogadásától számított tizenöt napon belül
megküldi a miniszternek. A kiemelt szabályzat, illetve módosítása akkor érvényes, ha annak törvényességét
a miniszter megállapítja.
(3) A kiemelt szabályzat törvényességét a miniszter az országos és a területi kamara szervezeti és működési
szabályzata esetén harminc, más kiemelt szabályzat esetén tizenöt napon belül megvizsgálja. Ha a kiemelt
szabályzat nem ütközik jogszabályba, illetve a területi kamara szervezeti és működési szabályzata nem ütközik
az országos kamara szabályzatába, a miniszter azt jóváhagyja, és jóváhagyását a vizsgálat befejezését követően
haladéktalanul, elektronikus úton megküldi az országos, illetve területi kamarának.
(4) Az országos kamara nem kiemelt szabályzatát annak elfogadásától számított nyolc napon belül megküldi
a miniszternek. A miniszter a nem kiemelt szabályzat törvényességét annak kézhezvételét követő hatvan napon
belül ellenőrzi.”
13. §

(1) A Kjtv. 66. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a kiemelt szabályzat jogszabályba, illetve a területi kamara szervezeti és működési szabályzata az országos
kamara szabályzatába ütközik, a miniszter a szabályzat jóváhagyásának megtagadását és annak indokait a vizsgálat
befejezését követően haladéktalanul, elektronikus úton közli a kamarával, amely
a) a kiemelt szabályzat kifogásolt rendelkezését harminc napon belül módosítja, vagy
b) a közléstől számított öt napon belül észrevételt tehet.
(2) Ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a miniszter és a kamara nem ért egyet, a kamara az erről való
tájékoztatástól számított harminc napon belül a közigazgatási ügyben eljáró bírósághoz fordulhat annak érdekében,
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hogy állapítsa meg a kiemelt szabályzat érvényességét. A bíróság a közigazgatási perrendtartás szabályainak
megfelelő alkalmazásával soron kívül dönt.”
(2) A Kjtv. 66. §-a a következő (3)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a nem kiemelt szabályzat jogszabályba, szervezeti és működési szabályzatba, vagy egyéb szabályzatba
ütközik, a miniszter haladéktalanul, határidő tűzésével felhívja az országos kamarát a nem kiemelt szabályzat
módosítására. A nem kiemelt szabályzat érvényességét a miniszter utólagos ellenőrzése nem érinti.
(4) Ha a miniszter azt állapítja meg, hogy a kamara jogszabályban, illetve szervezeti és működési szabályzatban
foglalt kötelezettségét elmulasztotta, és a mulasztás a kamara működését veszélyezteti, legalább öt-, legfeljebb
tizenöt napos határidő tűzésével felhívja a kamarát az elmulasztott intézkedés megtételére.
(5) A kamara a felhívásban megadott határidőn belül az elmulasztott intézkedést megteszi, illetve az elmulasztott
döntést meghozza, vagy egyet nem értéséről a minisztert a felhívás közlésétől számított tizenöt napon belül
tájékoztatja.
(6) Ha a mulasztás az (5) bekezdés szerinti eljárást követően is fennáll, a miniszter a kamara tájékoztatásától
számított harminc napon belül a közigazgatási ügyben eljáró bírósághoz fordul.
(7) Ha a bíróság a mulasztás tényét megállapítja, megfelelő határidő tűzésével kötelezi a területi kamara elnökségét,
az országos kamara mulasztása esetén az országos kamarát az elmulasztott intézkedés megtételére. Az ítéletben
megállapított határidő elmulasztása esetén indított, a teljesítés kikényszerítésére irányuló eljárásban a bíróság
intézkedésként teljesítési bírság kiszabása mellett csak felügyelőbiztost rendelhet ki.
(8) A felügyelőbiztos a mulasztó kamarai szerv helyett és nevében – a szabályzat megalkotásának kivételével –
jogosult megtenni minden, a kamara és annak szervei feladat- és hatáskörébe tartozó szükséges intézkedést
a mulasztás orvoslása érdekében.”
14. §		
A Kjtv. 182. §-a a következő (9)–(12) bekezdéssel egészül ki:
„(9) E törvénynek az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXV. törvénnyel
megállapított 18. §-a szerinti, a pályázat kiírására vonatkozó hatáskörének gyakorlása érdekében a területi kamara
elnöksége 2021. január 31-ig tájékoztatja a minisztert az illetékességi területén lévő betöltetlen közjegyzői
álláshelyekről.
(10) E törvénynek az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXV. törvénnyel
megállapított 55. §-a szerinti szabályzatokat az országos kamara 2021. június 30-ig alkotja meg.
A 2020. december 31-én hatályos iránymutatások a helyükbe lépő szabályzatok hatálybalépésével, de legkésőbb
2021. augusztus 31-én hatályukat vesztik. E törvény szabályzatra vonatkozó rendelkezéseit az iránymutatásra
– annak hatályvesztéséig – alkalmazni kell.
(11) Ha a 178. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó közjegyző a tevékenységét egyénileg folytatja, a szolgálata
megszűnéséig a tevékenysége egyénileg történő folytatását illetően e törvény 2021. december 31-én hatályos
rendelkezései szerint jogosult a közjegyzői tevékenység folytatására.
(12) Ha a közjegyzői iroda megalapítására 2021. december 31-ig azért nem került sor, mert a közjegyző fegyelmi
büntetés vagy intézkedés hatálya alatt állt, vagy más ok miatt tartósan helyettesítették, a tevékenységét egyénileg
folytató közjegyzőnek a tartós helyettesítés megszűnését követő 30 napon belül kell kérelmeznie az alapítási
engedély megadását. A közjegyzői iroda megalapításáig a tevékenysége egyénileg történő folytatását illetően
a közjegyző e törvény 2021. december 31-én hatályos rendelkezései szerint jogosult a közjegyzői tevékenység
folytatására.”
15. §		
A Kjtv.
a)
37/C. § (2) bekezdésében az „iránymutatásainak” szövegrész helyébe a „szabályzatainak” szöveg,
b)
48/A. § (1) bekezdés c) pontjában, a 69/A. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében, a 74/A. § (1) bekezdés
b) pontjában, a 74/A. § (1) bekezdés c) pontjában, a 74/A. § (2) bekezdés c) pontjában, a 74/A. §
(3) bekezdésében az „iránymutatásban” szövegrész helyébe a „szabályzatban” szöveg,
c)
48/A. § (2) bekezdés a) pontjában az „iránymutatásnak” szövegrész helyébe a „szabályzatnak” szöveg,
d)
49/A. § (6) bekezdés h) pontjában és a 49/A. § (6a) bekezdés e) pontjában az „iránymutatásának” szövegrész
helyébe a „szabályzatának” szöveg,
e)
70. § b) pontjában az „iránymutatásába” szövegrész helyébe a „szabályzatába” szöveg,
f)
184. § (1) bekezdésében a „48/A. § és 74/A. §” szövegrész helyébe a „48/A. §, az 55. § (1) bekezdés 9. pontja és
a 74/A. §” szöveg
lép.
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(1) Hatályát veszti a Kjtv. 17. § (4) bekezdése.
(2) Hatályát veszti a Kjtv.
a)
31/A. § (1a) bekezdése,
b)
31/A. § (5) bekezdése,
c)
37/D. § (2) bekezdése.

2. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása
17. §		
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 83/V. §-a a következő
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 33/A. §-nak az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXV. törvénnyel hatályon
kívül helyezett (12) bekezdését akkor kell alkalmazni, ha a felszámolási eljárás jogerős lezárásáról hozott határozat
Cégközlönyben való közzétételére még 2020. augusztus 1-jét megelőzően került sor, és a 33/A. § (1) bekezdése
szerinti megállapítási perben 2020. augusztus 1-jén még nem volt jogerős bírósági határozat.”
18. §		
Hatályát veszti a Cstv.
a)
33/A. § (12) bekezdése,
b)
33/A. § (13) bekezdésében az „ , illetve a (12) bekezdés” szövegrész.

3. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása
19. §		
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 1. §-a
a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) E törvény rendelkezéseit – az e törvényben meghatározott esetben és körben – a nyugalmazott igazságügyi
alkalmazottakra, valamint az igazságügyi alkalmazottak és a nyugalmazott igazságügyi alkalmazottak közeli
hozzátartozóira is alkalmazni kell.”
20. §		
Az Iasz. „Egyéb javadalmazások, kedvezmények és költségtérítések” című alcíme a következő 121/C. §-sal és
121/D. §-sal egészül ki:
„121/C. § Az igazságügyi szerv költségvetésében biztosított előirányzatoktól függően a nyugalmazott igazságügyi
alkalmazott részére szociális és temetési segély, az igazságügyi alkalmazott és a nyugalmazott igazságügyi
alkalmazott közeli hozzátartozója részére temetési segély adható.
121/D. § A 121. § és a 121/C. § szerinti egyéb juttatások részletes szabályait a bíróságokkal, illetve az OBH-val
szolgálati jogviszonyban álló igazságügyi alkalmazottak és közeli hozzátartozóik, valamint a bíróságokkal,
illetve az OBH-val szolgálati jogviszonyban állt nyugalmazott igazságügyi alkalmazottak és közeli hozzátartozóik
tekintetében az OBH elnöke szabályzatban, az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott igazságügyi
alkalmazottak és közeli hozzátartozóik, valamint az egyéb igazságügyi szervnél szolgálati jogviszonyban állt
nyugalmazott igazságügyi alkalmazottak és közeli hozzátartozóik tekintetében a miniszter az igazságügyért felelős
miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítja meg.”
21. §		
Az Iasz. 135. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az igazságügyért felelős miniszterrel egyetértésben az egyéb igazságügyi
szervnél szolgálati jogviszonyban állt nyugalmazott igazságügyi alkalmazottak tekintetében rendeletben határozza
meg a szociális és temetési segély, az egyéb igazságügyi szervnél szolgálati jogviszonyban állt nyugalmazott
igazságügyi alkalmazottak közeli hozzátartozói esetében a temetési segély juttatásának részletes szabályait.”
22. §		
Az Iasz. 136. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„136. § E törvény alkalmazásában
a) közeli hozzátartozó és hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozó és hozzátartozó,
b) nyugalmazott igazságügyi alkalmazott: a nyugállományba vonulását közvetlenül megelőzően az igazságügyi
szervnél vagy jogelődjénél szolgálati jogviszonyban állt személy.”
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4. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló
2005. évi CXXXV. törvény módosítása
23. §		
A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény
(a továbbiakban: Ást.) 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az áldozatsegítő szolgálat – ide nem értve a 43/A. § (3) bekezdésében foglaltakat – más hatóságtól, szervtől
vagy szervezettől, illetve az áldozatsegítő szolgálathoz benyújtott támogatás iránti kérelemből természetes személy
áldozattá válásáról szerez tudomást, soron kívül, az áldozat szükségleteire vonatkozóan a rendelkezésére álló adatok
alapján, azokhoz igazodóan írásban tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy támogatás jogosultja lehet és jogosultsága
esetén a támogatások iránt kérelmet terjeszthet elő.”
24. §		
Az Ást. VII. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„Az áldozatok közvetlen elérése
43/A. § (1) Az általános nyomozó hatóság a nyomozása során ismertté vált olyan sértettet, valamint a nála tett
feljelentés alapján ismertté vált olyan feljelentőt, akinek a sérelmére a Btk. szerinti szándékos, személy elleni
erőszakos bűncselekményt követtek el, a személyének és elérhetőségének ismertté válását követően lehetőség
szerint azonnal, de legkésőbb két napon belül tájékoztatja
a) az áldozatsegítő szolgálatokról,
b) arról, hogy támogatásra lehet jogosult, és
c) arról, hogy hozzájárulása esetén a 10. § (3) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a 11. § (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott adatait, valamint az általa megadott elérhetőségeit a közvetlen kapcsolatfelvétel céljából továbbítja
az áldozatsegítő szolgálat részére.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazásával kell eljárni a 6. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott,
az általános nyomozó hatóság előtt ismertté vált személyek tekintetében is, ha a sértett az (1) bekezdésben
megjelölt bűncselekmény következtében meghalt.
(3) A tájékoztatás megtörténtét, valamint az érintett hozzájárulását, vagy a hozzájárulás megtagadását írásba kell
foglalni. Írásbeli tájékoztatás esetén, ha az érintett a hozzájárulás tekintetében nem tesz nyilatkozatot, úgy azt
a hozzájárulás megtagadásának kell tekinteni.
(4) Az érintett hozzájárulása esetén az általános nyomozó hatóság a hozzájárulást követően lehetőség szerint
azonnal, de legfeljebb két napon belül az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
szóló törvényben meghatározott információátadási szolgáltatás útján az érintett (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott adatait továbbítja az áldozatsegítő szolgálat részére.
(5) A büntetőeljárásról szóló törvény szerinti zárt adatkezelés esetén az általános nyomozó hatóság az érintett zártan
kezelt adatait a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően papíralapon továbbítja az áldozatsegítő szolgálat részére.
43/B. § (1) Az áldozatsegítő szolgálat a 43/A. § (4) bekezdésében meghatározott adatok megérkezését követő két
munkanapon belül intézkedik az érintettel történő kapcsolatfelvétel iránt, és tájékoztatást nyújt számára a 24. §
(1) bekezdésében foglaltak szerint.
(2) A kapcsolatfelvétel írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
szóló törvényben meghatározott elektronikus úton, vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus
úton is történhet. A kapcsolatfelvétel módjai közül lehetőség szerint azt kell választani, amelyet az érintett
a hozzájárulásában elsődlegesnek jelölt.”
25. §		
Az Ást. 22. § (2) bekezdésében az „öt” szövegrész helyébe a „nyolc” szöveg lép.
26. §		
Hatályát veszti az Ást. 20. § (3) bekezdése.

5. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
módosítása
27. §		
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 131/L. §-ában
a „2021. január 1-jétől” szövegrész helyébe a „2023. január 1-jétől” szöveg lép.
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6. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2006. évi LXV. törvény módosítása
28. §		
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi
LXV. törvény a következő 8/B. §-sal egészül ki:
„8/B. § Az igazságügyért felelős miniszter és az igazságügyért felelős miniszter irányítása alatt álló központi
államigazgatási szerv jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet hozhat létre.”

7. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény módosítása
29. §		
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 10. § (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(4) A Kormány rendeletével hatályon kívül helyezheti az olyan kormányrendeletet vagy annak rendelkezését,
amely módosítására vagy hatályon kívül helyezésére már nincs felhatalmazása a felhatalmazás hatályvesztése, vagy
a tárgykör szabályozására alkotott olyan új felhatalmazó rendelkezés miatt, amely a Kormány tagjának rendelete
kiadására ad felhatalmazást.”
30. §		
A Jat. 25/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Magyar Közlöny az igazságügyért felelős miniszter rendeletében meghatározottak szerint terjeszthető.
Az igazságügyért felelős miniszter rendeletében meghatározottak szerint kérelemre a Magyar Közlönyről vagy
annak egy részéről papíralapú, illetve digitális oldalhű másolat készíthető, a másolat készítését az igazságügyért
felelős miniszter rendelete igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséhez kötheti.”
31. §		
A Jat. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„29. § (1) A Nemzeti Jogszabálytár kormányrendeletben meghatározott tartalommal és honlapon, elektronikus
közszolgáltatásként működő, bárki számára térítésmentesen hozzáférhető elektronikus jogszabálygyűjtemény,
amely – kormányrendeletben meghatározottak szerint – felületet biztosít különösen az Alaptörvény, annak
módosításai és a jogszabályok kihirdetett szövegének, a Magyar Közlönyben közzétett közjogi szervezetszabályozó
eszközök szövegének, valamint az időállapotok szerint egységes szerkezetű szövegek közzétételére.
(2) A Nemzeti Jogszabálytárban való közzétételről az Alaptörvény, annak módosításai, jogszabályok és a Magyar
Közlönyben közzétett közjogi szervezetszabályozó eszközök esetében az igazságügyért felelős miniszter,
önkormányzati rendelet esetében a jegyző gondoskodik.”
32. §		
A Jat. 30. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy
a) rendeletben határozza meg az előfizetők 28/C. § (4) bekezdése szerinti számát,
b) az adópolitikáért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben határozhassa meg a Magyar Közlönyről
vagy annak egy részéről papíralapú, illetve digitális oldalhű másolat készítésének igazgatási szolgáltatási díját, és
c) rendeletben határozza meg a 28/B. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti közlemények és hirdetmények
közzétételéért fizetendő közzétételi díj mértékét.”
33. §		
A Jat. 31. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben hatályon kívül helyezze)
„b) azt a kormányrendeletet vagy annak rendelkezését, amely módosítására vagy hatályon kívül helyezésére már
nincs felhatalmazása
ba) a felhatalmazás hatályvesztése miatt, vagy
bb) a tárgykör szabályozására alkotott olyan új felhatalmazó rendelkezés miatt, amely a Kormány tagja rendeletének
kiadására ad felhatalmazást.”
34. §		
A Jat. 30. § (4) bekezdés a) pontjában a „kiadásának,” szövegrész helyébe a „kiadásának, terjesztésének, valamint
a Magyar Közlönyről vagy annak egy részéről papíralapú, illetve digitális oldalhű másolat készítésének,” szöveg lép.
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35. §		
Hatályát veszti a Jat.
a)
25/A. § (6) és (7) bekezdése,
b)
30. § (1) bekezdés d) pontja.

8. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosítása
36. §

(1) Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Ajbt.) 41. § (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(2) A Hivatalt az alapvető jogok biztosa irányítja és vezeti. A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre és
munkavállalókra nézve a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi
CVII. törvény (a továbbiakban: Küt.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.”
(2) Az Ajbt. 41. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Hivatal a központi költségvetés szerkezetében önálló fejezet, a fejezetet irányító szerv vezetőjének
jogosítványait az alapvető jogok biztosa gyakorolja.”

37. §		
Az Ajbt. 42. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A főtitkár az alapvető jogok biztosa vezetése alatt a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában
meghatározott feladatokat látja el.”
38. §		
Hatályát veszti az Ajbt. 45. § (5) bekezdése.

9. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény módosítása
39. §		
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 10. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Kúria elnöke egy vagy több szakágat érintően, az érintett kollégium véleményét kikérve dönthet úgy, hogy
a 24. § (1) bekezdésében megjelölt egyes eljárásokban kizárólag öttagú tanácsok járnak el. Ezt a Kúria ügyelosztási
rendjében meg kell jelölni. A Kúria ügyelosztási rendjében meg kell jelölni azt is, hogy az önkormányzati tanács,
a jogegységi panasz tanács tagjaként mely bírák járnak el, továbbá azt, hogy az egyes bírák melyik szakágú
jogegységi tanácsban járhatnak el.”
40. §		
A Bszi. 41/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„41/A. § (1) A jogegységi panaszt a jogegységi panasz tanács bírálja el. A jogegységi panasz tanácsot a Kúria elnöke
vagy elnökhelyettese vezeti. A jogegységi panasz tanács az elnökből és további legalább 8 tagból áll, a tagokat
az elnök a Kúria kollégiumaiból jelöli ki úgy, hogy minden kollégiumból legalább 1-1 tagot ki kell jelölni.
(2) A jogegységi panasz tanács
a) a jogegységi panasz érdemében határozattal,
b) a jogegységi panasz eljárás során felmerült minden más kérdésben végzéssel
határoz.
(3) A jogegységi panasz tanács a határozatát zárt tanácskozás után szavazással, tartózkodó szavazat nélkül, egyszerű
szótöbbséggel hozza meg. A jogegységi panasz tanács tagja a többségi határozattól eltérő álláspontját a határozat
indokolásához csatolhatja.
(4) A jogegységi panasz tanács elnöke vezeti a tanácsot és szervezi annak munkáját. Ennek keretében minden olyan
intézkedést megtehet és minden olyan végzést meghozhat, amit a jogegységi panasz alapjául szolgáló eljárás
szabályai nem utalnak kifejezetten a tanács hatáskörébe.”
41. §		
A Bszi. 41/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„41/B. § (1) Jogegységi panasznak van helye – a pervezetésre vonatkozó végzés kivételével – a Kúriának az eljárási
törvény alapján további fellebbezéssel, felülvizsgálati kérelemmel vagy felülvizsgálati indítvánnyal (a továbbiakban
ebben az alcímben együtt: felülvizsgálati kérelem) nem támadható határozata ellen, ha a felülvizsgálati
kérelemben a Kúria 2012. január 1. után hozott és a Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett határozatától
(a továbbiakban ezen alcímben: a Kúria közzétett határozata) jogkérdésben való eltérésre már hivatkoztak, és a Kúria
az eltéréssel okozott jogsértést határozatában nem orvosolta.
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(2) Jogegységi panasznak van helye akkor is, ha a Kúria ítélkező tanácsa jogkérdésben – jogegységi eljárás
kezdeményezése nélkül – úgy tér el a Kúria közzétett határozatától, hogy az adott eltérésre az alsóbbfokú bíróságok
határozatában nem került sor.
(3) A jogegységi panasz elbírálásából ki van zárva az alapjául szolgáló eljárás szabályai szerint kizárt bíró, valamint
az a bíró, aki a jogegységi panasszal támadott határozat meghozatalát megelőző eljárásban részt vett.”
42. §		
A Bszi. 41/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„41/C. § (1) A jogegységi panaszt a 41/B. § (1) és (2) bekezdése szerinti határozat közlésétől számított 30 napon
belül a Kúriánál terjesztheti elő az, aki az eljárási törvények alapján felülvizsgálati kérelem előterjesztésére jogosult.
A jogegységi panasz iránti eljárásban végrehajtás felfüggesztése vagy azonnali jogvédelem iránti kérelemnek van
helye, az annak alapjául szolgáló eljárás szabályai szerint. A végrehajtás felfüggesztése vagy azonnali jogvédelem
iránti kérelmet a jogegységi panaszban kell előterjeszteni. A Kúriának a jogegységi panasz alapjául szolgáló eljárás
során eljáró tanácsa a panaszt az iratokkal együtt haladéktalanul a jogegységi panasz tanács elé terjeszti.
(2) A jogegységi panasz eljárás lefolytatása során – az ezen alcímben foglalt eltérésekkel – megfelelően alkalmazni
kell a polgári perrendtartásról szóló törvénynek
a) a beadványokra,
b) az idézés tartalmára és módjára,
c) a kézbesítésre,
d) a kézbesítési kifogásra,
e) a határidő számítására,
f ) az ítélkezési szünetre,
g) – a jegyzőkönyv képet és hangot egyidejűleg rögzítő folyamatos felvétel útján történő készítésére vonatkozó
szabályok kivételével – az eljárás anyagának rögzítésére,
h) a költségkedvezményekre,
i) a meg nem fizetett illeték és az állam által előlegezett költség viselésére,
j) az Európai Unió Bírósága, az Alkotmánybíróság és a Kúria eljárásának kezdeményezésére,
k) a perbeli jogutódlásra
vonatkozó szabályait.
(3) A jogegységi panaszban – a beadványra vonatkozó általános szabályokon túl – meg kell jelölni:
a) azt a határozatot, amellyel szemben a fél a panaszt előterjeszti,
b) azt a közzétett kúriai határozatot, amelytől jogkérdésben való eltérést állít a fél.
(4) A jogegységi panasz eljárásban a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti jogi képviselet kötelező.
(5) A jogegységi panasz tanács a jogegységi panasz befogadhatósága körében a Kúriához érkezésétől számított
30 napon belül megvizsgálja, hogy az megfelel-e a törvényi feltételeknek. Ha a jogegységi panasz a végrehajtás
felfüggesztése vagy azonnali jogvédelem iránti kérelmet tartalmaz, azt 30 napon belül a jogegységi panasz alapjául
szolgáló eljárás szabályai szerint kell elbírálni.
(6) A jogegységi panasz tanács – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – a jogegységi panaszt visszautasítja, ha
a) azt nem az arra jogosult nyújtotta be,
b) azt jogi képviselő közreműködése nélkül nyújtották be,
c) az eljárási illetéket nem vagy hiányosan fizették meg,
d) az elkésett,
e) az a 41/B. § (1) bekezdése alapján került előterjesztésre, de a felülvizsgálati kérelemben az előterjesztő nem
hivatkozott a Kúria közzétett határozatától jogkérdésben való eltérésre,
f ) azt nem 2012. január 1. után hozott és a Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett kúriai határozattól való
eltérésre hivatkozással nyújtották be,
g) azt 2020. július 1-jét megelőzően hozott kúrai határozattal szemben nyújtották be, vagy
h) az nem tartalmazza a (3) bekezdésben foglaltakat, és a megfelelő kiegészítés az (1) bekezdésben meghatározott
határidőn belül nem történt meg.
(7) A jogegységi panasz tanács a befogadott jogegységi panaszt az előterjesztő kivételével közli az annak alapjául
szolgáló eljárásban az eljárási törvények alapján felülvizsgálati kérelem előterjesztésére jogosultakkal, akik
a közléstől számított 30 napon belül nyilatkozatot tehetnek.
(8) Ha a jogegységi panasz tanács indokoltnak tartja tárgyalás tartását, arra a panasz előterjesztőjét és
a (7) bekezdésben meghatározott személyeket a polgári perrendtartásról szóló törvény szabályai szerint idézi.
(9) A jogegységi panasz tanács a jogegységi panasz eljárást felfüggeszti, ha
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a) az Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárásának,
b) az Alkotmánybíróságnak a jogszabály, jogszabályi rendelkezés, közjogi szervezetszabályozó eszköz vagy
jogegységi határozat alaptörvény-ellenességének megállapítására, továbbá nemzetközi szerződésbe ütközésének
megállapítására irányuló eljárásának,
c) a Kúriának az önkormányzati rendelet jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárásának
kezdeményezéséről határoz.
(10) A jogegységi panasz tanács az eljárást – annak bármely szakaszában – hivatalból megszünteti, ha
a) a (6) bekezdés alapján a jogegységi panasz visszautasításának lett volna helye,
b) a panasz előterjesztője meghal vagy megszűnik, feltéve, hogy a jogviszony természete a jogutódlást kizárja,
c) a panasz előterjesztője a panaszt visszavonta,
d) a panasz előterjesztője a megszűnt jogi képviseletének pótlásáról felhívás ellenére a tanács elnöke által
megállapított határidő alatt nem gondoskodik, vagy
e) a panasszal támadott határozatot, illetve azt a határozatot, amelytől jogkérdésben való eltérésre hivatkozik
a panasz előterjesztője, az Alkotmánybíróság megsemmisíti vagy a panasz előterjesztése egyébként okafogyottá
vált.”
43. §		
A Bszi. 12/A. alcíme a következő 41/D. §-sal egészül ki:
„41/D. § (1) Ha a jogegységi panasz tanács megállapítja a Kúria közzétett határozatától jogkérdésben való eltérést,
dönt a bíróságokra kötelező értelmezésről és határozatában
a) a panasszal támadott határozatot hatályában fenntartja, ha az eltérés indokolt volt;
b) megállapítja az eltéréssel okozott jogsértést, de a panasszal támadott határozatot hatályában fenntartja, ha
ba) a panaszt olyan ügyben nyújtották be, amelyben törvény a bíróság eljárására legfeljebb ötnapos határidőt
állapít meg,
bb) más törvény így rendelkezik;
c) a panasszal támadott határozatot egészben vagy részben hatályon kívül helyezi, és a Kúriát új eljárásra és új
határozat hozatalára utasítja, ha az eltérés nem volt indokolt.
(2) Ha jogegységi panasz tárgya felülvizsgálatot vagy felülvizsgálati kérelem befogadását megtagadó határozat
és a jogegységi panasz tanács a jogkérdésben való nem indokolt eltérést megállapítja, a panasszal támadott
határozatot hatályon kívül helyezi és a bíróságot a felülvizsgálati eljárás lefolytatására utasítja.
(3) Ha a jogegységi panasz tanács megállapítja, hogy a Kúria közzétett határozatától jogkérdésben nem történt
eltérés, a jogegységi panaszt elutasítja. A határozat indokolásának elegendő csak erre a körülményre utalnia,
az alkalmazott jogszabályok feltüntetése mellett, azzal, hogy az indokolásból ki kell derülnie, hogy az adott
jogkérdés vonatkozásában a korábban közzétett és a megtámadott határozat között miért nem volt eltérés.
(4) Ha a jogegységi panasz tanács megállapítja a Kúria közzétett határozatától jogkérdésben való eltérést, a panasz
elbírálásával összefüggésben felmerült költséget az állam viseli.
(5) Az (1) bekezdés alapján hozott határozat jogegységi határozat hatályú, azt a jogegységi határozatok
közzétételére vonatkozó szabályok szerint a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.
(6) Az (1) bekezdés c) pontja, valamint a (2) bekezdés alapján megismételt eljárásban a Kúria soron kívül jár el.”
44. §		
A Bszi. 76. § (5) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az OBH elnöke a személyzeti kérdésekkel kapcsolatos feladatkörében)
„f ) beoszthatja a bírót a Kúriára, az OBH-ba, továbbá a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvényben
meghatározott szervhez (a továbbiakban: érintett szerv), illetve dönt a beosztás megszüntetéséről és a bírónak
ismét tényleges bírói álláshelyre történő beosztásáról,”
45. §		
A Bszi. 94. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Kúriára, az OBH-ba, valamint az érintett szervhez beosztott bírák a beosztásukat közvetlenül megelőző
szolgálati helyük szerinti bíróság összbírói értekezletén választanak.”
46. §

(1) A Bszi. 118. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Kúria főtitkár-helyettese a Kúria főtitkárát akadályoztatása esetén – a (6) bekezdésben foglaltak kivételével
ideértve azt az esetet is, ha a tisztség nincs betöltve – teljes jogkörrel helyettesíti, és ellátja a Kúria szervezeti és
működési szabályzata szerint hatáskörébe utalt igazgatási feladatokat.”
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(2) A Bszi. 118. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a Kúria főtitkárának és főtitkár-helyettesének vezetői megbízatása egyidőben szűnik meg, az új főtitkár és
főtitkár-helyettes kinevezéséig a feladataikat a Kúria elnökhelyettesei közül a Kúria elnöke által ezzel megbízott
elnökhelyettes látja el.”
47. §		
A Bszi. 127. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Kúria főtitkárának és főtitkár-helyettesének kinevezése az őt kinevező Kúria elnökének megbízatási idejére
szól. Ha a Kúria elnökének megbízatása a megbízatási időtartam letelte előtt szűnik meg, a Kúria főtitkárának és
főtitkár-helyettesének megbízatása is megszűnik.”
48. §		
A Bszi. 130. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Kúria elnöke a Kúria megválasztott elnökével egyeztetve a megbízatási ideje lejártát legalább 20,
de legfeljebb 30 nappal megelőzően kiírja a Kúria főtitkári és főtitkár-helyettesi vezetői tisztségre vonatkozó
pályázatot. A Kúria megválasztott elnöke a pályázatokat hivatalba lépését követően haladéktalanul elbírálja. Ha
a Kúria elnökének megbízatása a megbízatási időtartam letelte előtt szűnik meg, a pályázatot a Kúria megválasztott
elnöke hivatalba lépését követően haladéktalanul kiírja.”
49. §

(1) A Bszi. 163. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kúria a jogegységi határozatot, a jogegységi panasz eljárásban, valamint a jogorvoslat a törvényesség
érdekében folytatott eljárásban hozott határozatát, az általa az ügy érdemében hozott és a hatályon kívül helyező
határozatot, az ítélőtábla az általa az ügy érdemében hozott határozatot, a törvényszék – ha a felülvizsgált
közigazgatási határozatot egyfokú eljárásban hozták, és a bíróság határozata ellen nincs helye rendes
jogorvoslatnak – az általa a közigazgatási perben az ügy érdemében hozott határozatot a Bírósági Határozatok
Gyűjteményében digitális formában közzéteszi.”
(2) A Bszi. 163. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Kúria a Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzéteszi az (1) bekezdésben nem említett, az általa
a felülvizsgálati kérelmet érdemben elbíráló határozatát is.
(1b) A Kúria által közzétett határozat mellett fel kell tüntetni a határozat elvi tartalmát, ennek hiányában rövid
tartalmát, és az alkalmazott jogszabályokat.”

50. §		
A Bszi. 175. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„175. § E törvény 1–8. §-a, 12–15. §-a, II. Fejezete, 7–12. alcíme, 41/A. és 41/B. §-a, 13. alcíme, 45. §-a, V. Fejezete,
Harmadik és Negyedik Része, X., XI. és XIII/A. Fejezete, továbbá 197–197/B. §-a, 197/D. §-a, 207. §-a és 209. §-a
az Alaptörvény 25. cikk (6) és (8) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.”
51. §		
A Bszi. 197/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Jogegységi panasz eljárásnak a Kúria 2020. július 1-jén és az azt követően meghozott, a 41/B. §-ban
meghatározott határozata ellen van helye. A 41/B. §-ban meghatározott feltételek teljesülése esetén a jogegységi
panasz eljárásnak az ügyben alkalmazott és alkalmazandó eljárási törvénytől függetlenül helye van, ha
a felülvizsgálati kérelemmel támadott határozatot a bíróság 2020. április 1-jét és a Kúria a határozatát 2020. július 1-jét
követően hozta.”
52. §

(1) A Bszi. 63. alcíme a következő 197/C. §-sal egészül ki:
„197/C. § (1) A 163. §-nak az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXV. törvénnyel
beiktatott (1b) bekezdését a 2021. január 1. napját követően hozott határozatok esetében kell alkalmazni.
(2) A 2012. január 1. napja és 2020. december 31. napja között hozott, a Bírósági Határozatok Gyűjteményében
közzétett határozatok mellett a 163. §-nak az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi
CLXV. törvénnyel beiktatott (1b) bekezdésében foglaltak szerint a határozat elvi tartalmát, ennek hiányában rövid
tartalmát, és az alkalmazott jogszabályokat 2023. december 31. napjáig kell feltüntetni.”
(2) A Bszi. 63. alcíme a következő 197/D. §-sal egészül ki:
„197/D. § (1) A 41/B. §-nak az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXV. törvénnyel
módosított (1) bekezdésében foglaltakat a 2021. január 1. napján és az azt követően benyújtott jogegységi panasz
kérelmekre kell alkalmazni.
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(2) A Kúria főtitkárára vonatkozóan az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi
CLXV. törvénnyel megállapított rendelkezéseket az e rendelkezések hatálybalépését követően első alkalommal azzal
az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a főtitkári tisztségre történő pályázat kiírása és a pályázat elbírálása közötti időben
a főtitkári tisztséget a Kúria elnöke megbízással töltheti be.”
53. §		
A Bszi.
a)
34. § (3) bekezdésében a „Kúria közzétett” szövegrész helyébe a „Kúria Bírósági Határozatok Gyűjteményében
közzétett” szöveg,
b)
45. § (2) bekezdésében a „három” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
c)
127. § (1) bekezdésében a „(2)” szövegrész helyébe a „(2) és (2a)” szöveg
lép.
54. §		
Hatályát veszti a Bszi. 32. § (1) bekezdésében az „(a továbbiakban: Kúria közzétett határozata)” szövegrész.

10. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása
55. §		
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 14. § (1) bekezdés
a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pályázati rangsor kialakítása során kizárólag a következő szempontok vehetők figyelembe:
a szakmai értékelés tekintetében)
„ab) a bíróságok központi igazgatásáról szóló átfogó ismeretek megszerzése érdekében az OBH-ban eltöltött bírói,
bírósági titkári joggyakorlati idő, valamint a központi igazgatási feladatokban történő közreműködés OBH elnöke
általi értékelése, a jogegységi határozatok előkészítésével és a joggyakorlat elemzéssel kapcsolatos átfogó ismeretek
megszerzése érdekében a Kúrián beosztott bíróként, bírósági titkárként eltöltött joggyakorlati idő Kúria elnöke
általi értékelése, továbbá az érintett szerv alaptevékenységébe tartozó közjogi jellegű feladat- és hatáskör ellátása
érdekében a 27/A. §-ban meghatározott érintett szervnél eltöltött bírói, bírósági titkári joggyakorlati idő szerv
vezetője általi értékelése,”
56. §		
A Bjt. 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A bírót az OBH elnöke az OBH-ba, a Kúria elnökének javaslatára a Kúriára is beoszthatja.”
57. §		
A Bjt. 27/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27/A. § (1) Az OBH elnöke a bírót
a) az Alkotmánybíróság Hivatalába,
b) az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalába,
c) az Állami Számvevőszékre,
d) az ügyészségre,
e) központi államigazgatási szervhez,
f ) fővárosi és megyei kormányhivatalhoz
beoszthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szervhez (a továbbiakban: érintett szerv) történő beosztást a bíró kérelmére az érintett
szerv vezetője – az ügyészség esetén a legfőbb ügyész – kezdeményezheti. A beosztáshoz a bíró felett munkáltatói
jogkört gyakorló bíróság elnökének egyetértése szükséges.”
58. §		
A Bjt. 39. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az OBH-ba, a Kúriára, valamint az ügyészség kivételével az érintett szervhez beosztott bíró a vezetői tisztségek
közül kizárólag főosztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi vagy osztályvezetői munkakört tölthet be, illetve
álláshelyen foglalkoztatható.”
59. §		
A Bjt. 42/C. § b) pont bf ) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső bíró
b) az a bíró, aki]
„bf ) az érintett szervnél nemzetbiztonsági ellenőrzéshez kötött tisztséget tölt be, vagy ilyen munkakört lát el,”
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60. §		
A Bjt. 29/A. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„29/A. Az érintett szervhez beosztott bíró jogállása
62/A. § (1) A bíró az érintett szerv alaptevékenységébe tartozó közjogi jellegű feladat- és hatáskör ellátására
osztható be. A beosztás célja, hogy a bíró az érintett szerv tevékenységében való részvétellel szakmai gyakorlatot és
ismereteket szerezzen, valamint az érintett szerv tevékenységét bírói tapasztalatával támogassa.
(2) A beosztás határozott vagy határozatlan időre történhet. Határozott időre kinevezett bíró legfeljebb egy évre
osztható be.
(3) A beosztott bíró megtartja bírói tisztségét, a beosztás nem érinti a kijelölését sem, de beosztásának időtartama
alatt ítélkező tevékenységet nem folytathat. Javadalmazására a bíróra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(4) Az érintett szervhez beosztott bíró felett az érintett szerv vezetője gyakorolja a munkáltatói jogkört.
62/B. § (1) A bíró köteles a vezetői intézkedéseket, utasításokat teljesíteni, érvényesülésüket elősegíteni.
(2) A beosztott bíró jogállására – a 45. § kivételével – a 35–55. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
62/C. § (1) Az OBH elnöke a bíró érintett szervhez történő beosztását megszünteti:
a) a bíró kérelmére,
b) az érintett szerv vezetőjének indítványára.
(2) A bíró a megszüntetés közlését követően további 30 napig köteles feladatait ellátni, ettől a felek közös
megegyezéssel eltérhetnek.
(3) Az érintett szervhez történő beosztás megszűnését követően a bíró tényleges bírói álláshelyre beosztására
az 58. § (3) és (4) bekezdésében írt rendelkezéseket kell alkalmazni.
(4) Az érintett szervhez beosztott bíró a beosztása megszűnését követő két évig nem vehet részt olyan ügy
elintézésben, amelyben az érintett szerv félként szerepel.”
61. §		
A Bjt. 69/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„69/A. § Az OBH elnökének kinevezési jogkörébe tartozó vezető, továbbá a Kúria elnökének kinevezési jogkörébe
tartozó határozott időre kinevezett vezető és a Kúria elnökhelyettese, valamint az OBH bíró elnökhelyettese
a kinevezésének tartama alatt, az OBH-ba, az érintett szervhez és a Kúriára beosztott bíró a beosztásának tartama
alatt mentesül a rendszeres bírói értékelés alól.”
62. §		
A Bjt. 71. § (6) bekezdése a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az érintett szervhez beosztott bíró hivatali munkáját a beosztás szerinti szerv vezetője a beosztás szerinti
szervnél szolgálatot teljesítő alkalmazottakra irányadó szabályok szerint értékeli.”
63. §		
A Bjt. 52. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„52. A Kúriára, az OBH-ba és az érintett szervhez beosztott bíróra vonatkozó sajátos rendelkezések
130. § A Kúriára, az OBH-ba, valamint az érintett szervhez beosztott bíró tekintetében a 105–129. § rendelkezéseit
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Kúriára beosztott bíró ellen a Kúria elnöke, az érintett szervhez beosztott
bíró ellen – az OBH elnökének útján – az érintett szerv vezetője, az OBH-ba beosztott bíró ellen az OBH elnöke
kezdeményezheti a fegyelmi eljárás megindítását.”
64. §		
A Bjt. 147. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) Az érintett szervhez beosztott bíró adatait az érintett szervnél kell nyilvántartani.”
65. §		
A Bjt. a következő 58/A. alcímmel egészül ki:

„58/A. A Kúria főtitkárának és főtitkár-helyettesének juttatásai
158/A. § (1) A Kúria főtitkárának juttatásaira az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára
biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló kormányrendeletnek az államtitkár részére biztosított juttatásokra
vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.
(2) A Kúria főtitkár-helyettesének juttatásaira az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára
biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló kormányrendeletnek a helyettes államtitkár részére biztosított
juttatásokra vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.”
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66. §		
A Bjt. 166. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„166. § (1) A Kúria elnökét és helyettesét, a Kúria főtitkárát és főtitkár-helyettesét, továbbá az OBH elnökét és
helyettesét megillető juttatások igénybevételével kapcsolatban felmerült költség – törvény eltérő rendelkezése
hiányában – a központi költségvetésről szóló törvény bíróságokra vonatkozó költségvetési fejezetét terheli.
(2) A Kúria elnöke és helyettese, a Kúria főtitkára és főtitkár-helyettese, továbbá az OBH elnöke és helyettese
köteles a részére járó juttatások igénybevételéhez szükséges adatokat – ideértve az adatok megváltozását is –
haladéktalanul közölni az érintett szervvel. A jogalap nélkül felvett juttatást az erre irányuló felhívás kézhezvételétől
számított 15 napon belül kell visszafizetni.”
67. §

(1) A Bjt. 70. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„70. A Kúriára, az OBH-ba és az érintett szervhez beosztott bíróra vonatkozó eltérő rendelkezések”
(2) A Bjt. 195. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kúriára, az OBH-ba és az érintett szervhez beosztott bíróra a 167–194. §-ban foglalt rendelkezéseket
a (2)–(6) bekezdés szerinti eltéréssel kell alkalmazni.”
(3) A Bjt. 195. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az OBH-ban, a Kúrián, valamint az érintett szervnél főosztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi, illetve
osztályvezetői munkakört betöltő vagy álláshelyen foglalkoztatott bírák vezetői pótléka a (4) bekezdésben
meghatározott kivétellel
a) a főosztályvezetők esetén az ítélőtábla kollégiumvezetőjére,
b) a főosztályvezető-helyettesek esetén a törvényszék elnökhelyettesére,
c) az osztályvezetők esetén a nagyobb járásbíróság elnökére
irányadó összeggel azonos.”
(4) A Bjt. 195. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Az OBH-ba, a Kúriára és az érintett szervhez beosztott bíró a (2) bekezdés szerint járó beosztási pótlékon felül
a bírói illetményalap összegének 30 százalékára jogosult.
(6) A beosztott bíró soron kívüli előresorolására és részére magasabb bírói cím adományozására – az érintett
szervhez beosztott bíró esetén az érintett szerv vezetőjének kezdeményezésére az OBH elnökének, az OBH-ba
beosztott bíró esetén az OBH elnökének, valamint a Kúriára beosztott bíró esetén a Kúria elnökének javaslatára –
az OBT jogosult.”
68. §		
A Bjt. 76. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„76. A Kúriára, az OBH-ba és az érintett szervhez beosztott bíró vagyonnyilatkozata
211. § A 197–207. § rendelkezéseit kell alkalmazni a Kúriára, az OBH-ba és az érintett szervhez beosztott bíróra is,
azzal, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója a Kúria elnöke, az OBH elnöke, illetve az érintett szerv vezetője.”
69. §		
A Bjt. a következő 232/R. §-sal egészül ki:
„232/R. § Az érintett szervhez történő beosztásra vonatkozó szabályoknak az egyes igazságügyi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2020. évi CLXV. törvénnyel módosított rendelkezései az igazságügyért felelős minisztériumba
beosztott bíró jogállását nem érintik, 2021. január 1-jétől az igazságügyért felelős minisztériumba beosztott bíró
beosztása a beosztásról szóló határozatban foglaltak szerint az érintett szervhez történő beosztásnak tekintendő.”
70. §		
A Bjt. 237. § (1) bekezdésében a „232/Q” szövegrész helyébe a „232/R” szöveg lép.
71. §		
Hatályát veszti a Bjt.
a)
29. alcíme.
b)
71. § (5) bekezdése

11. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása
72. §		
A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló
2011. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) a következő 119/A. §-sal egészül ki:
„119/A. § (1) Az ügyészség éves költségvetésében biztosított előirányzatoktól függően a nyugállományú
alügyész és ügyészségi fogalmazó részére szociális és temetési segély, az alügyész és ügyészségi fogalmazó közeli
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hozzátartozója és a nyugállományú alügyész és ügyészségi fogalmazó közeli hozzátartozója részére temetési segély
adható.
(2) E § alkalmazásában
a) közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozó,
b) nyugállományú alügyész és ügyészségi fogalmazó: a nyugállományba vonulását közvetlenül megelőzően
az ügyészségnél szolgálati jogviszonyban állt alügyész és ügyészségi fogalmazó.”
73. §		
Az Üjt. a következő 144. §-sal egészül ki:
„144. § (1) Az ügyészség éves költségvetésében biztosított előirányzatoktól függően a nyugállományú tisztviselő,
írnok és fizikai alkalmazott részére szociális és temetési segély, a tisztviselő, írnok és fizikai alkalmazott közeli
hozzátartozója és a nyugállományú tisztviselő, írnok és fizikai alkalmazott közeli hozzátartozója részére temetési
segély adható.
(2) E § alkalmazásában
a) közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozó,
b) nyugállományú tisztviselő, írnok és fizikai alkalmazott: a nyugállományba vonulását közvetlenül megelőzően
az ügyészségnél szolgálati jogviszonyban állt tisztviselő, írnok és fizikai alkalmazott.”

12. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása
74. §		
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
a)
51. § (2) bekezdésében a „helyi önkormányzat az önkormányzati rendeletet a kihirdetését követően
haladéktalanul megküldi a kormányhivatalnak, és a kormányhivatal továbbítja azt a helyi önkormányzatok
törvényességi felügyeletéért felelős miniszternek” szövegrész helyébe a „jegyző kormányrendeletben
meghatározottak szerint gondoskodik az önkormányzati rendelet kormányhivatal részére történő
megküldéséről” szöveg,
b)
52. § (2) bekezdésében az „az ülést követő tizenöt napon belül a jegyző” szövegrész helyébe az „a jegyző
kormányrendeletben meghatározottak szerint” szöveg,
c)
60. §-ában a „tizenöt napon belül” szövegrész helyébe a „kormányrendeletben meghatározottak szerint”
szöveg,
d)
143. § (2) bekezdésében a „helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter” szövegrész
helyébe a „Kormány” szöveg
lép.

13. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása
75. §		
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 3. § (3) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(3) A 72. § hatálya kiterjed
a) azon munkáltatókra és a velük munkaviszonyban álló munkavállalókra, amelyek esetében a munkaviszony
létesítésére,
b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatóra és a közalkalmazottra, ha
a közalkalmazotti jogviszony létesítésére,
c) a kormányzati igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó foglalkoztató szervre és a kormánytisztviselőre, ha
a kormányzati szolgálati jogviszony létesítésére
a 72. § alapján kerül sor.”
76. §

(1) A Kttv. 150. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A jubileumi jutalomra jogosító idő megállapításánál)
„a) az e törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.),
a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Ktjv.), az állami tisztviselőkről szóló
2016. évi LII. törvény, a kormányzati igazgatásról szóló törvény és a különleges jogállású szervekről és az általuk
foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Küt.) hatálya alá tartozó munkáltatónál,
foglalkoztató szervnél munkaviszonyban, közszolgálati, kormánytisztviselői, állami szolgálati és kormányzati
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szolgálati jogviszonyban, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény hatálya
alá tartozó munkáltatónál adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban,”
(töltött időt kell figyelembe venni.)
(2) A Kttv. 150. § (3) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A jubileumi jutalomra jogosító idő megállapításánál)
„f ) az e törvény, a Ktv., Ktjv. és a Kjt. hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban,
a kormányzati igazgatásról szóló törvény és a Küt. hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas jogviszonyban,”
(töltött időt kell figyelembe venni.)
(3) A Kttv. 150. § (3) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A jubileumi jutalomra jogosító idő megállapításánál)
„h) az állami vezetői szolgálati jogviszonyban, politikai felsővezetőként politikai szolgálati jogviszonyban,”
(töltött időt kell figyelembe venni.)
77. §		
A Kttv.
a)
72. § (10) bekezdésében az „állami szolgálati” szövegrész helyébe az „a kormányzati igazgatásról szóló törvény
szerinti kormányzati szolgálati” szöveg,
b)
229. § (3) bekezdésében a „közalkalmazotti jogviszonnyá” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti
jogviszonnyá, a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti kormányzati szolgálati jogviszonnyá” szöveg
lép.
78. §		
Hatályát veszti a Kttv.
a)
124. §-a és
b)
259. § (3) bekezdés b) pontja.

14. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosítása
79. §		
A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are. tv.) 30. §-a
a következő (7a) és (7b) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodásban az adós és az adóstárs megállapodik a hitelezőkkel
az adósságrendezés részletes feltételeiről, így különösen
a) a hitelezők által az adós számára engedélyezett fizetési engedményekről (a tőketartozásra, valamint annak
kamataira és egyéb járulékaira vonatkozóan),
b) a hitelezők által az adós számára engedélyezett fizetési átütemezésekről, a törlesztési részletekről, határidőkről,
c) a devizában fennálló adósságnak az adós számára kedvezőbb árfolyamon történő átváltásáról vagy a későbbi
törlesztőrészletek fizetésekor az adós mentesítéséről az árfolyamkockázat viselése alól,
d) az adósságrendezési eljárás kezdeményezését megelőzően megindított végrehajtási eljárások, illetve zálogtárgyértékesítési eljárások során lefoglalt vagyon adósságrendezésre fordításának módjáról, a zálogjog, a végrehajtási jog
törlése, illetve a végrehajtási eljárás megszüntetése kezdeményezésének feltételeiről,
e) az adós és az adóstárs által a bíróságon kívüli adósságrendezéssel összefüggésben vállalt, a fizetőképessége
helyreállítására és a hitelezőkkel szemben fennálló tartozásai rendezésére vonatkozó egyéb kötelezettségekről,
f ) az adósságrendezés érdekében történő vagyonértékesítési kötelezettségekről, figyelemmel az adós és a vele
együtt élő hozzátartozók lakhatásával, valamint a foglalkozás, vállalkozás gyakorlásához szükséges vagyontárgyak
megtartásával összefüggő méltánylandó körülményekre,
g) a megállapodásban részt vevő felek közötti együttműködésről, az adósnak a megállapodás teljesítésével
összefüggésben a hitelezők tájékoztatására vonatkozó kötelezettségeiről,
h) a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban létrejött megállapodás módosítására vonatkozó szabályokról,
lehetőségekről.
(7b) Ha a megállapodás szerint az adós olyan ingatlanát kell értékesíteni, amelyre végrehajtási jog van bejegyezve,
az ingatlan értékesítését követően a Családi Csődvédelmi Szolgálat megkeresi a végrehajtót. A megkereséshez
csatolni kell az adósságrendezési megállapodást és az adós nyilatkozatát a vételárból a végrehajtást kérő részére
történő kifizetésről.”
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80. §

(1) Az Are. tv. 40. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a 39. § (1) bekezdése szerinti hirdetményben közzétett határidőn belül szabályszerűen egyetlen
hitelező sem jelentkezett be az adósságrendezési eljárásba, a családi vagyonfelügyelő a 39. § (1) bekezdésében
meghatározott módon és tartalommal ismételt hirdetményt tesz közzé. Az (1) bekezdés szerinti határidőket a 39. §
(1) bekezdése szerinti hirdetmény első közzétételétől kell számítani. Ha az ismételt hirdetményben közzétett
határidőn belül sem jelentkezik be szabályszerűen egyetlen hitelező sem, a családi vagyonfelügyelő hivatalból,
a határidő lejártától számított 8 napon belül a bíróságnál adósságtörlesztési eljárás lefolytatásának elrendelését
kezdeményezi.”
(2) Az Are. tv. 40. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Ha a hitelező az (1), (1a) és (2) bekezdés szerinti 30 napos határidőt elmulasztja, de követelését az (1) bekezdés
szerinti jogvesztő határidőt megelőzően, de legkésőbb az egyezségi tárgyalás lezárásáról szóló jegyzőkönyv
bíróságnak történő megküldése előtt a családi vagyonfelügyelőnek bejelenti és a nyilvántartásba-vételi díjat
befizeti, a követelést a családi vagyonfelügyelő határidőn kívül bejelentett követelésként nyilvántartásba veszi.
Az ilyen késedelmesen bejelentkezett hitelező az adósságrendezési eljárásban az egyezségkötés során a szavazati
jogát nem gyakorolhatja, követelését a 49. § (7) bekezdése, illetve az 52. § (5) bekezdése szerinti szavazatszám
megállapításánál nem kell figyelembe venni, de a megszavazott egyezség hatálya rá is kiterjed oly módon, hogy
az egyezség nem állapíthat meg számára hátrányosabb vagy előnyösebb feltételeket, mint az azonos hitelezői
osztályban nyilvántartott többi hitelező számára. Ha a bírósági adósságrendezési egyezségkötésben nem vesz részt
olyan hitelező, aki a késedelmesen bejelentkezett hitelezővel azonos hitelezői osztályba tartozna, a késedelmesen
bejelentkezett hitelező számára az egyezség a 74. § (3) bekezdésében meghatározott mértékű kielégítést
tartalmazhatja.
(5) A hitelező mindaddig, amíg az adósságrendezési eljárásban nem vesz részt, továbbá a (4) bekezdés szerinti
késedelmesen bejelentkezett hitelező, valamint az adósságrendezési eljárásban a hirdetményi felhívás ellenére részt
nem vevő hitelező
a) a követelését és annak biztosítékait az eljárás hatálya alatt álló adóssal, adóstárssal, az említettek kezesével és
a követelést biztosító zálogjog kötelezettjével szemben nem érvényesítheti,
b) követelésének érvényesítésére irányuló hitelezői cselekmények az elévülést nem szakítják meg, a már
folyamatban lévő végrehajtást pedig a családi vagyonfelügyelő értesítése alapján a végrehajtást foganatosító
bíróság (hatóság) felfüggeszti,
c) követelése a bírósági adósságrendezési eljárásban részt vevő hitelezőre nem engedményezhető,
d) követelésével összefüggő szerződést nem lehet az adósságrendezési eljárásban részt vevő hitelezőre átruházni,
e) követelése az adósságrendezés kezdő időpontjától nem kamatozik;
a c)–e) pontban foglaltakkal ellentétes jogügylet, illetve kikötés hatálytalan.
(6) A bírósági adósságrendezési eljárás során kötött egyezségben és adósságtörlesztési határozatban az eljárásban
részt nem vevő hitelező követelését kielégíteni vagy bármilyen más módon figyelembe venni nem lehet.
Az eljárásban részt nem vevő hitelező a követelését csak a bírósági adósságrendezési eljárás jogerős befejezését
követően érvényesítheti, feltéve, ha az még nem évült el. Ebben az esetben a hitelező a követeléséből legfeljebb
olyan mértékű összeget érvényesíthet, mint amilyen arányú kielégítésben a bírósági adósságrendezési eljárásban
részt vevő, vele azonos hitelezői osztályba tartozó hitelezők az adósságrendezés során ténylegesen részesültek. Ha
a bírósági adósságrendezési eljárásban nem vett részt olyan hitelező, aki az eljárásban való részvétele esetén vele
azonos hitelezői osztályba tartozott volna, a hitelező a korábbi követeléséből legfeljebb a 74. § (3) bekezdésében
meghatározott mértékű kielégítésre tarthat igényt azzal, hogy a hitelező köteles az adós számára részletfizetési
kedvezményt adni.”

81. §

(1) Az Are. tv. 55. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az egyezség kiterjedhet arra is, hogy az adós, adóstárs vagy az adósságrendezési eljárásban kötelezettséget
vállaló egyéb kötelezett az egyezségben meghatározott egyes vagyontárgyait – legalább a hitelezők által
az egyezségben megszabott határidőn belül, nyilvánosan meghirdetve – a hitelezőkkel egyeztetett módon,
a családi vagyonfelügyelő felügyelete mellett értékesíti, továbbá az ebből származó bevételét az egyezség szerinti
megosztásban és módon adósságai törlesztésére fordítja. A vagyonértékesítés szabályait kormányrendelet állapítja
meg.”
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(2) Az Are. tv. 55. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha az egyezség szerint az adós olyan ingatlanát kell értékesíteni, amelyre végrehajtási jog van bejegyezve,
az ingatlan értékesítését követően a végrehajtási jog törlése iránt a családi vagyonfelügyelő értesítése alapján
a végrehajtó haladéktalanul intézkedik.”
82. §

(1) Az Are. tv. 79. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A zálogjog, a vételi jog, a visszavásárlási jog, a végrehajtási jog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom
az értékesítéskor megszűnik. A zálogjog, a vételi jog, a visszavásárlási jog és az elidegenítési és terhelési tilalom
törlése iránt a családi vagyonfelügyelő, a végrehajtási jog törlése iránt pedig – a családi vagyonfelügyelő értesítése
alapján – a végrehajtó haladéktalanul intézkedik.”
(2) Az Are. tv. 79. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A törvény vagy szerződés alapján elővásárlásra jogosultat – a vagyontárgy adós általi értékesítése esetén
is – a családi vagyonfelügyelő értesíti, az elővásárlásra jogosult a legmagasabb árajánlatra nézve gyakorolhatja
elővásárlási jogát.”

83. §		
Az Are. tv. 86. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az adóst mentesítő bírósági végzés jogerőre emelkedésével a felfüggesztett végrehajtási eljárás e törvény
erejénél fogva megszűnik. A végzést a bíróság megküldi a végrehajtást foganatosító szervnek.”
84. §		
Az Are. tv. 43. alcíme a következő 105/B. §-sal egészül ki:
„105/B. § E törvénynek az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXV. törvénnyel
megállapított 8. § (1) bekezdés a) pontját, 16. § (2) bekezdés e) pontját, 21. § (1) bekezdését, 26. § (3) bekezdését,
30. § (7a) és (7b) bekezdését, 40. § (1a) és (4)–(6) bekezdését, 41. § (6) bekezdését, 55. § (4a) bekezdését, 79. §
(1) és (1a) bekezdését és 86. § (7) bekezdését az e rendelkezések hatálybalépése napján folyamatban lévő
adósságrendezési eljárásokban a hatálybalépést követő eljárási cselekményekre is alkalmazni kell.”
85. §		
Az Are. tv.
a)
16. § (2) bekezdés e) pontjában az „a hitelezőkkel kötött megállapodás” szövegrész helyébe az „a hitelezőkkel
kötött megállapodás és a megállapodás módosításának” szöveg,
b)
21. § (1) bekezdésében a „de legfeljebb a zálogjoggal terhelt ingatlan forgalmi értéke 7,8%-ának
egytizenketted része,” szövegrész helyébe a „de legfeljebb a zálogjoggal terhelt ingatlan 5. § 36. pont
a) alpontjában meghatározott forgalmi értéke 7,8%-ának egytizenketted része,” szöveg,
c)
26. § (3) bekezdésében a „mindennapi életviteléhez szükséges alapvető szolgáltatások nyújtását tartalmazó
szerződéseket,” szövegrész helyébe a „mindennapi életviteléhez szükséges alapvető szolgáltatások nyújtását
tartalmazó szerződéseket, és a közműszolgáltató a közüzemi szerződés alapján teljesítendő szolgáltatások
nyújtását nem szüneteltetheti,” szöveg,
d)
41. § (6) bekezdésében a „mindennapi életviteléhez szükséges alapvető szolgáltatások nyújtását tartalmazó
szerződéseket” szövegrész helyébe a „mindennapi életviteléhez szükséges alapvető szolgáltatások nyújtását
tartalmazó szerződéseket, és a közműszolgáltató a közüzemi szerződés alapján teljesítendő szolgáltatások
nyújtását nem szüneteltetheti” szöveg
lép.
86. §		
Hatályát veszti az Are. tv.
a)
8. § (1) bekezdés a) pontjában az „[ide nem értve a 33. § a), c) d) és e) pontja szerinti eseteket]” szövegrész és
b)
77. § (2) bekezdése.

15. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény módosítása
87. §		
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
(a továbbiakban E-ügyintézési tv.) 14. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A gazdálkodó szervezet – ha működéséhez jogszabály által rendszeresített nyilvántartásba vétele
kötelező – a Kormány rendeletében meghatározottak szerint, a Kormány rendeletében megjelölt, a gazdálkodó
szervezet nyilvántartásba vételéért felelős szerv útján kezdeményezheti, hogy a jogszabály által rendszeresített
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nyilvántartásba vételi eljárással egyidejűleg kerüljön sor a Kormány rendeletében meghatározott, a hivatalos
elérhetőséget biztosító szolgáltatás regisztrációjára.”
88. §		
Hatályát veszti az E-ügyintézési tv. 14. § (3) bekezdése.

16. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény módosítása
89. §		
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 76. §
(3) és (4) bekezdésében az „iránymutatást” szövegrész helyébe a „szabályzatot” szöveg lép.

17. A választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény módosítása
90. §		
A választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény (a továbbiakban: Vbt.) 1. §-a a következő (4) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) Bizalmi vagyonkezelési szerződéssel összefüggő bármely jogviszony vonatkozásában helye van
választottbírósági kikötésnek.”
91. §

(1) A Vbt. 61. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az elnökség tagja – a (8a) bekezdés szerinti kivétellel – nem járhat el választottbíróként, szakértőként, valamint
jogi képviselőként a Kereskedelmi Választottbíróság hatáskörébe tartozó eljárásban.”
(2) A Vbt. 61. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) Az elnökség tagja akkor járhat el választottbíróként a Kereskedelmi Választottbíróság hatáskörébe tartozó
eljárásban, ha a választottbírókénti kijelölését az elnökségi tagi megbízatása keletkezése előtt elfogadta vagy ha
megbízatása keletkezése után a felek jelölik választottbírónak. A felek által történő jelölés esetén az elnökség tagja
a felek által megválasztott választottbírák részéről a választottbírósági tanács elnökévé is jelölhető. A Kereskedelmi
Választottbíróság elnöksége nem jelölhet ki elnökségi tagot eljáró választottbírónak vagy a választottbírósági tanács
elnökének. Az elnökség tagja abban az eljárásban járhat el szakértőként, amelyben az elnökségi tagi megbízatása
keletkezése előtt szakvéleményt adott.”

92. §		
A Vbt. 1. § (3) bekezdésében az „eljárásnak fogyasztói” szövegrész helyébe az „eljárásnak – a (4) bekezdésben foglalt
kivétellel – fogyasztói” szövegrész lép.

18. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása
93. §		
Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény
a)
22. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontjában a „próbaidő leteltétől” szövegrész helyébe a „mentesítés beálltától”
szöveg,
b)
23. § (1) bekezdés a) pontjában, 27. § (1) bekezdés c) pontjában, 66. § (1) bekezdésében és 70. §
(1) bekezdésében a „katonai” szövegrész helyébe a „katonai, igazságügyi szakértői intézménynél fennálló
igazságügyi alkalmazotti” szöveg
lép.

19. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása
94. §		
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 1. § (3) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(3) Az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba beosztott ügyészre, valamint a kormányzati
igazgatási szervhez beosztott bíróra, bírósági titkárra, ha törvény másként nem rendelkezik, a kormánytisztviselőkre
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.”
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95. §		
A Kit. a következő 97/A. §-sal egészül ki:
„97/A. § [Ügyviteli vizsga]
(1) A pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, a kárpótlási hatóságként
kijelölt szervnél működő pártfogó felügyelő, kormánytisztviselő a kinevezésétől számított két éven belül
az igazságszolgáltatási ismeretekről is számot adó ügyviteli vizsgát tesz. Jogszabály meghatározott iskolai
végzettségű kormánytisztviselő részére e vizsga alól részben vagy egészben felmentést adhat.
(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója az ügyviteli vizsga megszerzésének feltétele alól kivételesen indokolt esetben
– legfeljebb 3 évre – halasztást engedélyezhet.”
96. §		
A Kit. 128. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl szabadság jár a következő időszakok alapján:
a) a munkaidő-beosztás alapján történő munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés időtartama,
b) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat hónapja,
c) a szülési szabadság időtartama alatt,
d) a hozzátartozó ápolása miatt kapott harminc napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság idejének tartama,
e) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés három hónapot meg nem haladó időtartama,
f ) a 93. § (2) bekezdés a), b), h), j) és n) pontjában meghatározott esetek, valamint
g) minden olyan munkában nem töltött idő, amelyre a kormánytisztviselő illetményre jogosult.”
97. §		
A Kit. 281. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy a pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó
és áldozatsegítő szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként kijelölt szervnél működő pártfogó felügyelő,
kormánytisztviselő ügyviteli vizsgájának szabályait rendeletben állapítsa meg.”
98. §		
A Kit.
a)
27. § (2) bekezdésében a „hatáskörébe” szövegrész helyébe a „hatáskörébe – a Technikai Segítségnyújtás keret
felhasználásáért felelős Végrehajtás Operatív Program kivételével – ” szöveg,
b)
27. § (3) bekezdésében a „vagy az államtitkár” szövegrész helyébe a „ , az államtitkár vagy a közigazgatási
államtitkár” szöveg
lép.

20. Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő
módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvény módosítása
99. §		
Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló
2019. évi CXXVII. törvény 252. § (5) bekezdésében a „2021” szövegrész helyébe a „2022” szöveg lép.

21. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása
100. §		
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 62/A. §
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyermekvédelmi szakszolgáltatás a titkos örökbefogadás előkészítése érdekében)
„a) – a megyei, fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság 82. § (5) bekezdése szerinti véleménye
figyelembevételével – kiválasztja a gyermek számára a legmegfelelőbb, érvényes alkalmassági határozattal
rendelkező örökbe fogadó házaspárt, törvényben meghatározott esetben egyedül örökbe fogadó szülőt
(a továbbiakban együtt: örökbe fogadó szülő),”
101. §		
A Gyvt. 101. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A családpolitikáért felelős miniszter különös méltánylást érdemlő esetben hozzájárulhat az egyedül örökbe
fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmasságának gyámhatósági megállapításához. A miniszteri
hozzájárulás megadásánál különösen figyelemmel kell lenni Magyarország Alaptörvénye XVI. cikk (1) bekezdésében
foglaltakra.”
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102. §		
A Gyvt. a következő 188/C. §-sal egészül ki:
„188/C. § Az a személy, akinek örökbefogadásra való alkalmasságát az egyes igazságügyi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2020. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Imódtv.) e törvényt módosító rendelkezéseinek
hatálybalépését megelőzően véglegessé vált határozattal megállapították, az alkalmassági határozat hatályának
és annak meghosszabbítása hatályának fennállása alatt az Imódtv. e törvényt módosító rendelkezéseinek
hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezések szerint fogadhat gyermeket örökbe.”
103. §		
A Gyvt. 69/D. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontjában az „egyedülálló” szövegrész helyébe az „egyedüli” szöveg lép.

22. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása
104. § (1) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 4:121. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) Gyermeket – a rokonok és a szülő házastársa általi örökbefogadás, valamint a (4) bekezdésben foglalt
eset kivételével – csak házastársak fogadhatnak örökbe. Örökbefogadó az a huszonötödik életévét betöltött,
cselekvőképes személy lehet, aki a gyermeknél legalább tizenhat évvel, legfeljebb negyvenöt évvel idősebb,
és személyisége, körülményei alapján alkalmas a gyermek örökbefogadására. Három év feletti gyermek
örökbefogadása iránti kérelem benyújtása esetén az örökbefogadás a gyermek érdekében abban az esetben is
engedélyezhető, ha az örökbe fogadó szülő és a gyermek között legfeljebb ötven év a korkülönbség. Rokoni vagy
házastársi örökbefogadás esetén a korkülönbségtől el kell tekinteni.”
(2) A Ptk. 4:121. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Kivételesen – törvényben meghatározott, különös méltánylást érdemlő esetben és kormányrendeletben
meghatározott eljárás lefolytatásával –, az ott szabályozott egyedül örökbe fogadni szándékozó személy
örökbefogadásra való alkalmassága is megállapítható.”

23. Záró rendelkezések
105. § (1)	Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–5. §, a 10–15. §, a 16. § (1) bekezdése, a 17–30. §, a 32–73. §, a 75–86. §, a 88–98. §, a 106. § a) és b) pontja,
a 107. § és a 108. § 2021. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 100–104. § az e törvény kihirdetését követő harmadik hónap első napján lép hatályba.
(4) A 31. §, a 74. § és a 106. § c) pontja 2021. április 1-jén lép hatályba.
(5) A 6–9. § és a 16. § (2) bekezdése 2022. január 1-jén lép hatályba.
(6) A 87. § 2023. január 1-jén lép hatályba.
106. §		
E törvény
a)
40–48. §-a, 51. §-a, 52. § (2) bekezdése, valamint 53. és 54. §-a az Alaptörvény 25. cikk (6) és (8) bekezdése,
b)
56–63. §-a, 65–69. §-a, valamint 71. §-a az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése, valamint 26. cikk
(1) és (2) bekezdése,
c)
74. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése
alapján sarkalatosnak minősül.
107. §		
E törvény 11. §-a és 15. § b) és c) pontja a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmus-finanszírozás céljára
való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint
a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló 2015. május 20-i (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv 58–60. cikkeinek való megfelelést
szolgálja.
108. §		
E törvény 4. alcíme a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó
minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i
2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. és 9. cikkének való megfelelést szolgálja.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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2020. évi CLXVI. törvény
az anyakönyvi eljárások egyszerűsítéséről és elektronizálásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények
módosításáról*
1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
módosítása
1. §		
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
a)
24/B. § (1) és (2) bekezdésében a „vagy „özvegy vagy özvegy bejegyzett élettárs” megjelöléssel” szövegrész
helyébe az „ , „özvegy vagy özvegy bejegyzett élettárs” vagy „házassága megszűnt vagy bejegyzett élettársi
kapcsolata megszűnt” megjelöléssel” szöveg,
b)
29/F. § (2) bekezdésében az „a polgárt” szövegrész helyébe az „a polgárt, valamint a polgár lakóhelye szerint
illetékes járási hivatalt is” szöveg
lép.

2. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítása
2. §		
A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
a)
16. § (3) bekezdésében a „honosított személy” szövegrész helyébe a „honosított személy egy alkalommal”
szöveg,
b)
17/A. § (1) bekezdésében a „közli” szövegrész helyébe a „ , valamint a köztársasági elnök honosítást,
visszahonosítást elutasító döntését közli” szöveg
lép.

3. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása
3. §

(1) Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 1. § (1) bekezdés f ) és g) pontja helyébe
a következő rendelkezések lépnek, és a bekezdés a következő h)–k) ponttal egészül ki:
(Anyakönyvi eljárás)
„f ) a házassági névviselési forma módosítására irányuló eljárás,
g) a családi név korrekciójára irányuló eljárás,
h) az adatigénylés alapján történő adattovábbítás,
i) a házassági név megváltoztatására irányuló eljárás,
j) az anyakönyvi okiratok kiállítása,
k) az anyakönyvi nyilvántartások rendszerének vezetése.”
(2) Az At. 1. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(Anyakönyvi eljárás)
„l) az utónév módosítására irányuló eljárás.”

4. §

(1) Az At. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az anyakönyv vezetésére a kormányrendeletben meghatározott képesítési feltételekkel rendelkező
a) anyakönyvvezető vagy
b) a Kormány által rendeletben kijelölt anyakönyvi szerv kormánytisztviselője
jogosult.
(2) Az apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartásába történő adatbejegyzésre és adatmódosításra
az anyakönyvvezető jogosult.
(3) E törvény eltérő rendelkezése hiányában az anyakönyvi eljárást az anyakönyvvezető folytatja le.
(4) A házasság megkötésében, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésében az anyakönyvvezető
közreműködik.
(5) A polgármester az anyakönyvvezető által előkészített házasság megkötésében, valamint a bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítésében – képesítéssel rendelkező anyakönyvvezető jelenlétében – az anyakönyvvezetőre
megállapított képesítési feltételek hiányában is közreműködhet, az anyakönyvbe azonban adatot nem rögzíthet.
* A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 16-i ülésnapján fogadta el.
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(6) Az anyakönyvi szerv
a) végzi a hazai anyakönyvezést,
b) dönt a névváltoztatási kérelemről,
c) nyilatkozik a házasságkötéshez, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez benyújtott külföldi okirat
elfogadhatóságáról,
d) a hazai anyakönyvezés kivételével, teljesíti az anyakönyvi bejegyzést, ha annak alapja külföldi okirat – ide nem
értve a személyazonosságot, illetve állampolgárságot igazoló okiratot –, kivéve, ha az anyakönyvi bejegyzés
teljesítéséről való döntésre a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról,
valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet az irányadó,
e) teljesíti az anyakönyvi bejegyzést, ha annak alapja nem magyar állampolgár anyától származó gyermekre tett
teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat,
f ) eljár a 12/B. § (2) bekezdésében meghatározott esetben,
g) töröl az apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartásából.
(7) Anyakönyvi kivonat kiállítására az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szerv jogosult. Az anyakönyvi szerv
az adatoknak a bejegyzésre irányuló eljárásban általa teljesített bejegyzésével összefüggésben jogosult anyakönyvi
kivonat kiállítására.
(8) Az anyakönyvi hatósági bizonyítvány kiállítására az anyakönyvvezető jogosult.”
(2) Az At. 4. § (6) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Az anyakönyvi szerv)
„h) elektronikus úton benyújtott kérelem esetén dönt a házassági névviselési forma módosításáról.”
(3) Az At. 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Anyakönyvi kivonat kiállítására az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szerv jogosult. Az anyakönyvi szerv
az adatoknak az általa történt bejegyzését követően, valamint elektronikus úton benyújtott kérelem esetén jogosult
anyakönyvi kivonat kiállítására.”
(4) Az At. 4. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A névváltozási hatósági bizonyítványt az anyakönyvvezető vagy a névváltoztatásért felelős anyakönyvi szerv
állítja ki.”
5. §

(1) Az At. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a bíróság holtnak nyilvánító döntést hozott, a halálesetet a holtnak nyilvánított személy születését
nyilvántartó, ennek hiányában a születés helye szerint illetékes anyakönyvvezető jegyzi be az anyakönyvbe.”
(2) Az At. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) A házasságkötést és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőző eljárásra, a házasságkötésnél és
a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél történő közreműködésre, valamint a házasság és a bejegyzett élettársi
kapcsolat anyakönyvezésére az az anyakönyvvezető illetékes, aki előtt a házasulók vagy a felek a szándékukat
bejelentik.
(2) A házassági névviselési forma módosítására
a) az elektronikus anyakönyvben szereplő bejegyzés esetén bármely anyakönyvvezető,
b) az elektronikus anyakönyvben még nem szereplő anyakönyvi bejegyzés esetén a nyilvántartó anyakönyvvezető
illetékes.”
(3) Az At. 9. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a következő c) ponttal egészül ki:
(A házassági névviselési forma módosítására)
„b) az elektronikus anyakönyvben még nem szereplő anyakönyvi bejegyzés esetén a nyilvántartó anyakönyvezető,
c) az elektronikus anyakönyvben szereplő anyakönyvi bejegyzés vonatkozásában elektronikusan benyújtott kérelem
esetén az anyakönyvi szerv”
(illetékes.)
(4) Az At. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) A hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv anyakönyvezi
a) a magyar állampolgár külföldön történt születését, házasságkötését, bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítését
és halálesetét,
b) annak a nem magyar állampolgárnak külföldön történt születését, akit magyar állampolgár örökbe fogadott,
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(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

c) a magyar állampolgár halálesetét, ha a bíróság holtnak nyilvánító döntést hozott, és az érintett születési helye
külföldön van vagy ismeretlen, továbbá, ha a halál tényének bírói megállapítása esetén a bíróság döntése szerint
a haláleset helye külföldön van,
d) annak a külföldön született nem magyar állampolgárnak a halálesetét, akit magyar bíróság nyilvánított holtnak,
e) a Magyarországon lakóhellyel rendelkező hontalan személy külföldön történt születését, házasságkötését,
bejegyzett élettársi kapcsolata létesítését, valamint halálesetét, ha a bejegyzést olyan személy kéri, akinek
a magyarországi anyakönyvezéshez érdeke fűződik.
(2) Ha nem állapítható meg, hogy az anyakönyvi esemény bekövetkezésének időpontjában melyik anyakönyvvezető
lett volna illetékes, vagy az eredetileg vezetett anyakönyvek külföldön vannak, az anyakönyvi bejegyzés teljesítésére
a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv az illetékes.”
Az At. 10. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv anyakönyvezi)
„f ) a magyar állampolgár Magyarország területén található külképviseleti hatóság előtt a 23. § (3) bekezdésének
megfelelően kötött házasságát vagy a 35. § (3) bekezdésének megfelelően létesített bejegyzett élettársi kapcsolatát.”
Az At. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (1) Az anyakönyvi eljárás lefolytatására és az anyakönyv vezetésére – e törvény eltérő rendelkezése
hiányában – a nyilvántartó anyakönyvvezető illetékes. Amennyiben az anyakönyvbe történő adatbejegyzés,
adatmódosítás, adattörlés az anyakönyvi szerv hatáskörébe tartozik, akkor arra az anyakönyvi esemény helye
szerinti anyakönyvi szerv az illetékes.
(2) Az elektronikus anyakönyvben szereplő anyakönyvi eseményt érintő kérelemre induló anyakönyvi eljárás
lefolytatására és az adatváltozás bejegyzésére bármely anyakönyvvezető és anyakönyvi szerv illetékes.
(3) Az anyakönyvi eseményt érintő adatmódosítás esetén az eljáró anyakönyvvezető az elektronikus anyakönyvben
szereplő, kapcsolódó születési, házassági, bejegyzett élettársi vagy halotti anyakönyvi bejegyzésben történő
adatmódosításra is illetékes.”
Az At. 12. §-a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Névváltozási hatósági bizonyítvány kiállítására az e törvényben meghatározott esetekben a születést
nyilvántartó anyakönyvvezető vagy a névváltoztatási eljárás lefolytatására kijelölt anyakönyvi szerv illetékes.”
Az At. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) Az anyakönyvbe bejegyzett vagy bejegyezhető adatról kért anyakönyvi kivonat és anyakönyvi hatósági
bizonyítvány kiállítására az az anyakönyvvezető illetékes, akinél az anyakönyvi okirat kiállítását kérték.
(2) A nyilvántartó anyakönyvvezető illetékes
a) az anyakönyvi kivonat hivatalból történő,
b) az elektronikus anyakönyvbe még be nem jegyzett anyakönyvi bejegyzésről elektronikus úton igényelt
anyakönyvi kivonat,
c) a papír alapú anyakönyvbe bejegyzett, de az elektronikus anyakönyvbe be nem jegyezhető adatról kért
anyakönyvi hatósági bizonyítvány
kiállítására.
(3) Ha a kérelmező az elektronikus anyakönyvben szereplő bejegyzésről elektronikus úton igényelt anyakönyvi
kivonatot személyesen kívánja átvenni, az anyakönyvi okirat kiállítására az anyakönyvi okirat kiállítása iránti
kérelemben az átvétel helyeként megjelölt anyakönyvvezető illetékes.
(4) Az elektronikus anyakönyvben szereplő bejegyzésről elektronikus úton igényelt anyakönyvi okirat kiállítására
az anyakönyvi esemény helye szerint illetékes anyakönyvi szerv vagy külföldön történt anyakönyvi esemény esetén
a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv illetékes.
(5) Névváltozási hatósági bizonyítvány kiállítására az e törvényben meghatározott esetekben a születést nyilvántartó
anyakönyvvezető vagy a névváltoztatási eljárás lefolytatására kijelölt anyakönyvi szerv illetékes.”
Az At. 12/A. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartásába bejegyzett hibás adat javítására a rögzítő anyakönyvvezető vagy
a születést nyilvántartó anyakönyvvezető illetékes.
(4) Az apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartásából történő törlésre a születés helye szerint illetékes anyakönyvi
szerv vagy külföldön történt születés esetén a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv illetékes.”
Az At. 12/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12/B. § (1) Az elektronikus anyakönyvi nyilvántartásból adatot az anyakönyvvezető, illetve az anyakönyvi szerv
– a (2) és (3) bekezdésben foglalt esetek kivételével – a saját maga által teljesített bejegyzés tekintetében töröl.
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(2) Amennyiben egy személyre vonatkozóan több – eltérő illetékességi területen bejegyzett – eseményt is
egyidejűleg kell törölni, az eljárást az az anyakönyvi szerv folytatja le, amelynek illetékességi területén a legkorábban
történt – törléssel érintett – anyakönyvi esemény bekövetkezett.
(3) Amennyiben egy személyre vonatkozóan több – eltérő illetékességi területen bejegyzett – eseményt is
egyidejűleg kell törölni, amelyek között hazai anyakönyvezéssel érintett esemény is található, a törlést a hazai
anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv végzi.”
6. §

(1) Az At. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az anyakönyvi eljárásban a bejegyzendő adatokat, illetve a házasság megkötésének, valamint a bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítésének törvényi feltételeit – e törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott
kivétellel – közokirattal kell bizonyítani.”
(2) Az At. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy az anyakönyvi eljárás során felvett jegyzőkönyvbe
foglalt nyilatkozat megtételének abban az esetben van helye, ha
a) annak megtételét törvény vagy kormányrendelet kifejezetten előírja,
b) ha az okirat az anyakönyvi szerv honlapján közzétett jegyzék szerint az adott országból nem szerezhető be,
c) a külföldi okirat az anyakönyvbe bejegyzendő adatot nem az elektronikus anyakönyvben nyilvántartott
adattartalomnak megfelelő formában tartalmazza.
(2a) Az anyakönyvi szerv a (2) bekezdés b) pontja szerinti államok körét a külpolitikáért felelős miniszter értesítése
alapján teszi közzé.”
(3) Az At. 14. § (3c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (3d) és (3e) bekezdéssel egészül
ki:
„(3c) A nem magyar nyelven kiállított okirat – az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi
aktusában foglaltak kivételével, vagy ha e törvény, illetve az ügyfajtára vonatkozó jogszabály másként nem
rendelkezik – csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el.
(3d) Az (1a) bekezdésben meghatározott esetben a hivatásos konzuli tisztviselő által jogszabályban meghatározott
elektronikus úton a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv részére továbbított okirathoz nem
szükséges fordítás, ha az okiratot az angol, a német vagy a francia nyelvek valamelyikén állították ki.
(3e) Az anyakönyvi eljárásban a hivatásos konzuli tisztviselő előtt benyújtott okirat hiteles magyar fordítása helyett
a külföldi okirat anyakönyvezés szempontjából lényeges tartalmáról készített hivatalos, kivonatolt fordítás is
elfogadható.”

7. §

(1) Az At. „Elektronikus úton történő kapcsolattartás” alcíme helyébe a következő alcím lép:

„Az anyakönyvi eljárásra vagy anyakönyvi okirat kiállítására irányuló kérelem benyújtása és
az elektronikus kapcsolattartás
15. § (1) Az anyakönyvi eljárás lefolytatására irányuló kérelmet bármely települési anyakönyvvezetőnél vagy
külföldön a hivatásos konzuli tisztviselőnél, továbbá a hatáskörébe tartozó ügyben a hazai anyakönyvezés végzésére
kijelölt szervnél és a névváltoztatási ügyekben eljáró szervnél is elő lehet terjeszteni.
(2) Az anyakönyvi eljárásokban – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – nincs helye elektronikus ügyintézésnek és
a hatóság – a tájékoztatás kivételével – nem tart elektronikusan kapcsolatot.
(3) Az ügyfél az anyakönyvi okiratát és névváltoztatási okiratmásolatát elektronikus azonosítást követően
elektronikus kapcsolattartás keretében is kérelmezheti.”
(2) Az At. 15. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és a § a következő (4) bekezdéssel
egészül ki:
„(2) Az anyakönyvi eljárásokban – a (3) és (4) bekezdésben foglaltak kivételével – nincs helye elektronikus
ügyintézésnek és a hatóság – a (3) bekezdés b)–e) pontjában foglalt eljárások, valamint a tájékoztatás kivételével –
nem tart elektronikusan kapcsolatot.
(3) Az ügyfél elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás keretében kérelmezheti
a) a saját anyakönyvi okiratát,
b) házassági névviselési formájának a Polgári Törvénykönyvről szóló törvénynek megfelelő módosítását,
c) 46. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti nemzetiségi név viselését,
d) utónevének módosítását,
e) – a kiskorú gyermekre kiterjedő névváltoztatás esetei kivételével – névváltoztatásának engedélyezését.
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(4) Az anyakönyvi okiratot a törvényes képviselő és a meghatalmazott elektronikus azonosítást követően
elektronikus kapcsolattartás keretében is kérelmezheti.”
8. §		
Az At. 16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha valakinek több állampolgársága van, és ezek közül az egyik állampolgársága magyar, az anyakönyvbe
a magyar állampolgárságot kell bejegyezni.”
9. §		
Az At. 21. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a házasságból született gyermeknek névváltoztatást engedélyeztek, akkor ezt úgy kell tekinteni, mintha
a házastársak a gyermekek családi nevére vonatkozó megállapodásukat módosították volna. A módosítást
– a (2) bekezdés foglaltaktól eltérően – az elektronikus anyakönyvbe be kell jegyezni.”
10. §

(1) Az At. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § (1) Ha nem magyar állampolgár kíván Magyarországon házasságot kötni, nyilatkoznia kell, hogy
a házasságkötésnek a személyes joga szerint nincs akadálya.
(2) A házasságkötést megelőző eljárásban az anyakönyvi szerv harminc napon belül nyilatkozik a külföldi okiratok
elfogadhatóságáról.
(3) Azonos állampolgárságú nem magyar állampolgár házasulók az állampolgárságuk szerint illetékes,
Magyarország területén található külképviseleti hatóságnál is köthetnek házasságot, feltéve, hogy nemzetközi
szerződés és a külföldi állam joga ezt lehetővé teszi.”
(2) Az At. 27. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A házasságkötési szándék bejelentéséről felvett jegyzőkönyv egy évig érvényes.
(4) A házasságkötési szándék bejelentéséről felvett jegyzőkönyvet és az eljárás során rögzített egyéb adatokat
haladéktalanul törölni kell, ha
a) a jegyzőkönyv felvételétől számított egy év eltelt, és a házasságot nem kötötték meg,
b) azt a házasulók valamelyike kéri,
c) a jegyzőkönyv felvételét követően valamelyik házasuló házasságot köt vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot
létesít.”
(3) Az At. 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„35. § (1) Ha nem magyar állampolgár kíván Magyarországon bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni, nyilatkoznia
kell, hogy
a) a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének a személyes joga szerint nincs akadálya, vagy
b) a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Nmjtv.) 37. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti esetben a házasságkötésének a személyes joga szerint nem lenne akadálya.
(2) A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőző eljárásban az anyakönyvi szerv harminc napon belül
nyilatkozik a külföldi okiratok elfogadhatóságáról.
(3) Azonos állampolgárságú nem magyar állampolgár felek az állampolgárságuk szerint illetékes, Magyarország
területén található külképviseleti hatóságnál is létesíthetnek bejegyzett élettársi kapcsolatot, feltéve, hogy
nemzetközi szerződés és a külföldi állam joga ezt lehetővé teszi.”
(4) Az At. 39. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentéséről felvett jegyzőkönyv egy évig
érvényes.
(4) A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentéséről felvett jegyzőkönyvet haladéktalanul
törölni kell, ha
a) a jegyzőkönyv felvételétől számított egy év eltelt, és nem történt meg a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése,
b) azt a felek valamelyike kéri,
c) a jegyzőkönyv felvételét követően valamelyik fél bejegyzett élettársi kapcsolatot létesít vagy házasságot köt.”

11. §

(1) Az At. 44. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A születési családi név egy- vagy kéttagú.”
(2) Az At. 44. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha valamelyik szülő nem magyar állampolgár, vagy ha több állampolgársága van, és ezek közül az egyik
állampolgársága magyar, az anyakönyvvezető a szülők kérelmére a gyermek családi nevét, illetve utónevét
az anyakönyvbe az érintett külföldi jog szerint irányadó szabályok szerint is bejegyezheti. A szülők igazolják azt
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a tényt, hogy az általuk megjelölt családi, illetve utónév e külföldi jognak megfelel. Nem kell igazolni a kért utónév
anyakönyvezhetőségét, ha az anyakönyvvezetőnek hivatalos tudomása van arról, hogy az adott külföldi országban
bármilyen utónév anyakönyvezhető.”
Az At. a következő 44/A. §-sal egészül ki:
„44/A. § (1) Ha a több utónévvel rendelkező magyar állampolgár valamelyik utónevének kizárólagos viselését vagy
az utónevek sorrendjének cseréjét kéri, az anyakönyvvezető az adatváltozást az anyakönyvi bejegyzésben átvezeti.
(2) Az utónév módosítására irányuló eljárásban az At. 49. § (2a)–(3) bekezdését, az 50. § (1) bekezdését, valamint
az 50. § (2) bekezdés a)–c) pontját megfelelően alkalmazni kell.”
Az At. 45. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az elektronikus anyakönyvbe magyar állampolgárnak – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – két utónevet
lehet bejegyezni. Annak a magyar állampolgárnak, akinek a papír alapú születési anyakönyvi bejegyzése kettőnél
több utónevet tartalmaz, írásban nyilatkoznia kell, hogy melyik két utónevét vagy kizárólagosan melyik utónevét
kívánja viselni. A nyilatkozattal az anyakönyvi bejegyzésben szereplő utónevek sorrendje módosítható. A nyilatkozat
alapján a születési anyakönyvi bejegyzésben az adatváltozást át kell vezetni. Ha az érintett személy a nyilatkozatot
nem teszi meg, az elektronikus anyakönyvbe a papír alapú anyakönyvben szereplő utónevei közül az első kettőt kell
feltüntetni.”
Az At. 46. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Nemzetiségi utónévként az érintett országos nemzetiségi önkormányzat által összeállított és közzétett
nemzetiségi utónévjegyzékben szereplő utónév anyakönyvezhető.”
Az At. 46. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az országos nemzetiségi önkormányzat az általa összeállított és vezetett nemzetiségi utónévjegyzéket
a honlapján teszi közzé, amely tartalmazza
a) a magyar anyakönyvbe bejegyezhető nemzetiségi utónevet,
b) azt a tényt, hogy az adott nemzetiségi utónév női vagy férfi név,
c) a nemzetiségi utónevet a nemzetiségi nyelv betűivel,
d) ha a nemzetiségi utónév a magyar ábécében nem szereplő betűt tartalmaz, annak a magyar ábécé betűivel való
átírását,
e) – amennyiben van – a nemzetiségi utónév magyar megfelelőjét.”

12. §

(1) Az At. 48. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A házassági névviselési forma – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az érintett kérelmére módosítható.
(2) Ha a fél a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőzően olyan házassági nevet visel, amelyet a bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítését követően nem viselhet tovább és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséig
a házassági névviselési formájának módosítását nem kérelmezte, akkor a házassági anyakönyvbe bejegyzett
házassági nevet a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának
megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény 3. § (3) bekezdésének
megfelelően hivatalból módosítani kell.”
(2) Az At. „A házassági név” alcíme a következő 48/A. §-sal egészül ki:
„48/A. § A volt házastársa nevét viselő személy kérelmére a házassági neve megváltozását az anyakönyvvezető
az anyakönyvbe bejegyzi, ha a házasság megszűnt, és igazolható, hogy a volt házastársa nevét a kért formában
használta.”

13. §

(1) Az At. 49. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Magyar állampolgár kérelmére a születési családi, illetve utónevének megváltoztatását az anyakönyvi szerv
engedélyezheti. Nem kell a névváltoztatást engedélyezni, ha a magyar állampolgár az Nmjtv. 16. § (5) bekezdése
alapján viselheti a külföldön érvényesen bejegyzett nevet.”
(2) Az At. 49. § (2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2b) A kiskorú nevében a szülő nyújthat be névváltoztatási kérelmet vagy – ha a gyermek nem áll szülői felügyelet
alatt – a gyám a gyámhatóság jóváhagyásával kérelmezheti a névváltoztatást. A korlátozottan cselekvőképes
kiskorúnak hozzá kell járulnia a névváltoztatáshoz.”
(3) Az At. 50. § (2) bekezdés a) pont aj) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kérelemnek tartalmaznia kell
a kérelmező)
„aj) születési nemét,”
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(4) Az At. 51. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„51. § (1) A névváltoztatási iratok nem selejtezhetők, őrzésükről a Magyar Nemzeti Levéltár az adatvédelmi
szabályok megtartásával és – a (2) bekezdésben meghatározottak szerint – az anyakönyvi szerv gondoskodik.
(2) A 2015. április 1. napját követően lezárult névváltoztatási ügy iratanyagát három évig az anyakönyvi szerv őrzi,
ezt követően átadja a Magyar Nemzeti Levéltárnak.”
14. §

(1) Az At. 54. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„54. § (1) A doktori cím és más tudományos fokozat, valamint az egyes címek és rangok megszüntetéséről szóló
1947. évi IV. törvény szabályaival ellentétes adatok bejegyzését meg kell tagadni.
(2) Az anyakönyvbe korábban bejegyzett egyéb jelzés nem viselhető, és azt az elektronikus anyakönyvbe történő
bejegyzés során figyelmen kívül kell hagyni.”
(2) Az At. 55. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az a személy, akinek kéttagú családi nevét 1953. január 1-jét megelőzően kötőjel nélkül anyakönyvezték,
kérheti, hogy a családi nevét a továbbiakban kötőjellel összekapcsolva viselje. Az a személy, akinek két- vagy
többtagú családi nevét kötőjellel összekapcsolva anyakönyvezték, kérheti a családi név tagjait összekötő kötőjel
törlését. A nyilatkozatnak megfelelően az anyakönyvi adatváltozásokat át kell vezetni az anyakönyvben.”

15. §

(1) Az At. 57. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A papír alapú anyakönyvben nyilvántartott anyakönyvi eseményt – a 60. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel –
a törvény hatálybalépését követően az anyakönyvi eljárás lefolytatásához, az anyakönyvi okiratok kiállításához
az elektronikus anyakönyvbe be kell jegyezni.
(3) Ha az anyakönyvi eljárás olyan születési, házassági, bejegyzett élettársi vagy halotti anyakönyvi bejegyzést is
érint, amelyet az eljáró anyakönyvvezető vagy hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv tart nyilván,
akkor az anyakönyvi bejegyzés teljesítését megelőzően az érintett papír alapú anyakönyvi bejegyzés adatait
az elektronikus anyakönyvbe be kell jegyezni.
(4) Ha az anyakönyvi eljárás vagy az anyakönyvi okirat kiállítása házassági, bejegyzett élettársi vagy halotti
anyakönyvi bejegyzést érint, az eljáró anyakönyvvezető vagy a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi
szerv értesíti a házastársak, bejegyzett élettársak, valamint az elhalt és a túlélő házastársa vagy bejegyzett élettársa
születését nyilvántartó anyakönyvvezetőt a születési bejegyzés adatainak az elektronikus anyakönyvbe történő
bejegyzése érdekében. A megkeresett nyilvántartó anyakönyvvezető a papír alapú anyakönyvi bejegyzés adatainak
az elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzéséről az értesítéstől számított százhúsz napon belül gondoskodik, és
erről értesíti a megkeresőt.”
(2) Az At. 59. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„59. § (1) Az adattovábbítás teljesítése érdekében a nyilvántartó anyakönyvvezető öt napon belül gondoskodik
a papír alapú anyakönyvi bejegyzésben szereplő adatoknak az elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzéséről.
(2) Ha a családi név korrekciójára irányuló eljárás, a nemzetiségi névviselésre irányuló eljárás, valamint az utónév
módosítására irányuló eljárás esetén a kérelmező fennálló házasságára vagy bejegyzett élettársi kapcsolatára,
valamint kiskorú gyermekének születésére vonatkozó papír alapú anyakönyvi bejegyzés az elektronikus
anyakönyvben nem szerepel, a kérelem benyújtásának helye szerinti anyakönyvvezető megkeresi az érintett
eseményt nyilvántartó anyakönyvvezetőt az anyakönyvi esemény elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzése
érdekében. A megkeresett nyilvántartó anyakönyvvezető a papír alapú anyakönyvi bejegyzés adatainak
az elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzéséről az értesítéstől számított nyolc napon belül gondoskodik, és
erről értesíti a megkeresőt.”
(3) Az At. 60. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A papír alapú anyakönyv adatainak az elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzésének részletes szabályait
kormányrendelet állapítja meg.”

16. §		
Az At. a következő 61/B. §-sal egészül ki:
„61/B. § (1) A bíróság a házasság vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat nemlétezésének, érvénytelenségének
megállapításáról, felbontásáról értesíti a nyilvántartó anyakönyvvezetőt, valamint közli a határozat számát és
a jogerőre emelkedés időpontját.
(2) A közjegyző a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetéséről értesíti a nyilvántartó anyakönyvvezetőt, valamint
közli a döntés számát és a jogerőre emelkedés időpontját.”
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17. §

(1) Az At. 62. § (2b) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az anyakönyvvezető)
„a) az elhalt magyar hatóságok által kiállított úti okmányát, vezetői engedélyét a haláleset helye szerint illetékes
járási hivatalnak,”
(érvénytelenítés és az érvénytelenítés tényének az okmány-nyilvántartásban történő átvezetése céljából megküldi.)
(2) Az At. 62. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az anyakönyvvezető az elhalt személy átadott személyazonosító igazolványát és a személyi azonosítóját és
lakcímét igazoló hatósági igazolványát átlyukasztással – könyv formátumú személyazonosító igazolvány esetén
az adatoldalakon elhelyezett érvénytelenségre utaló bélyegzőlenyomattal – érvényteleníti. Az anyakönyvvezető
az általa érvénytelenített okmányokat erre irányuló kérelem esetén visszaadja az elhalt személy hozzátartozójának.
Hamis vagy meghamisított okmányt visszaadni nem lehet. Az anyakönyvvezető a vissza nem igényelt
érvénytelenített okmányokat, valamint a további, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványt
soron kívül, de legkésőbb három napon belül továbbítja a haláleset helye szerint illetékes járási hivatalnak.”

18. §

(1) Az At. 62/A. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
[Az anyakönyvvezető elektronikus úton, egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével közvetlen adathozzáféréssel
(a továbbiakban: közvetlen hozzáférés) jogosult]
„c) az ügyfél ügyintézési rendelkezésének ellenőrzése, valamint a törvényes képviselő személyazonosító igazolvány
kiállításához szükséges hozzájáruló nyilatkozatának ellenőrzése céljából az ügyfél ügyintézési rendelkezéseinek
nyilvántartásában kezelt adatokat”
(megismerni.)
(2) Az At. 62/A. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
[Az anyakönyvvezető elektronikus úton, egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével közvetlen adathozzáféréssel
(a továbbiakban: közvetlen hozzáférés) jogosult]
„d) a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló törvényben meghatározott célból
a gondnokoltak nyilvántartásában kezelt, a törvényben meghatározott adatokat”
(megismerni.)

19. §

(1) Az At. 63. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„63. § (1) A települési önkormányzat jegyzője, valamint a külképviselet vezetője gondoskodik arról, hogy
az anyakönyvvezetőnek tárgyalásra alkalmas helyiség álljon rendelkezésére.
(2) Az anyakönyvvezető a születést és a halálesetet a bejelentést követően – ha az anyakönyvezéshez szükséges,
kormányrendeletben meghatározott adatok rendelkezésre állnak és a tényállás tisztázott – haladéktalanul
anyakönyvezi.
(3) Amennyiben az anyakönyvezéshez szükséges adatok beszerzésére és tisztázására tett intézkedések harminc
napon belül nem vezetnek eredményre, az anyakönyvvezető születés esetén megkeresi a gyámhatóságot, haláleset
esetén megkeresi a rendőrséget.
(4) Amennyiben az anya sem a bejelentés során, sem az anyakönyvvezető felhívásától számított tizenöt napon belül
nem igazolja a személyazonosságát, vagy a szülő a bejelentési kötelezettségének az anyakönyvvezető felhívására
sem tesz eleget, a születés anyakönyvezésére az ismeretlen szülőktől származó gyermekre irányadó rendelkezéseket
kell alkalmazni.
(5) Amennyiben az elhunyt személyazonosságának igazolására személyazonosságot igazoló okmány nem áll
rendelkezésre és az elhunyt személyazonosságának megállapítására tett rendőrségi intézkedés nem vezetett
eredményre, a haláleset anyakönyvezésére az ismeretlen holttest anyakönyvezésének szabályait kell alkalmazni.
(6) Az anyakönyvvezető a házasságot és a bejegyzett élettársi kapcsolatot annak létrejöttét követően haladéktalanul
anyakönyvezi.
(7) A házasulók vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni szándékozók kérelmére az anyakönyvvezető
a megkötendő házasságot és a létesítendő bejegyzett élettársi kapcsolatot a házasságkötés, illetve a bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítésének tervezett időpontját megelőző utolsó munkanapon előzetesen anyakönyvezi.
Ha a házasság megkötésére vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére nem került sor, az anyakönyvvezető
a bejegyzés adatait a házasságkötés, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének tervezett időpontját követő
első munkanapon törli az anyakönyvből. Az anyakönyvvezető a kiállított anyakönyvi kivonatot csak a házasság
megkötését vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését követően adhatja ki. A házasság megkötéséig, illetve
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a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséig a bejegyzésből nem teljesíthető adattovábbítás és az adatok közvetlen
hozzáféréssel sem ismerhetőek meg.
(8) A hatósági, közjegyzői vagy bírósági döntésen alapuló bejegyzés teljesítésének ügyintézési határideje öt nap.
(9) A kérelemre induló anyakönyvi eljárás ügyintézési határideje – a (10) bekezdésben foglaltak kivételével – tizenöt
nap.
(10) Az anyakönyvi eljárás ügyintézési határideje
a) névváltoztatási kérelem esetén negyvenöt nap,
b) ha – ide nem értve a külföldi állampolgárságot, illetve személyazonosságot igazoló okiratot – az anyakönyvi
bejegyzés teljesítésének alapja külföldi okirat, hatvanöt nap,
c) hazai anyakönyvezési kérelem esetén hetvenöt nap.”
(2) Az At. 63. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Az anyakönyvi szerv az elektronikus úton előterjesztett házassági névviselési forma módosítására irányuló
kérelem esetén az automatikus döntéshozatali eljárás szabályai szerint folytatja le az eljárást.”
(3) Az At. 64. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„64. § Ha az anyakönyvi bejegyzést nem a nyilvántartó anyakönyvvezető teljesítette, az anyakönyvi alapiratokat
nyolc napon belül megküldi a nyilvántartó anyakönyvvezetőnek.”
20. §		
Az At. 68. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A hazai anyakönyvezés során a magyar állampolgár kérelmezheti utónevének a 44/A. § (1) bekezdése szerinti
módosítását.”
21. §		
Az At. 69. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A papír alapú anyakönyv és a névmutató nem selejtezhető, őrzéséről a nyilvántartó anyakönyvvezető
gondoskodik.”
22. §

(1) Az At. 69/B. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A személyazonosító adatok nyilvántartása tartalmazza)
„d) a b) pont ba), bd), bf ), bg), bh), bi) és bj) alpontjában foglalt adatok változását,”
(2) Az At. 69/B. § (1a) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1a) A szülő születési nevének a megváltozását a kiskorú gyermek anyakönyvi bejegyzésébe hivatalból be kell
jegyezni.
(2) A szülő születési nevének megváltozását nagykorú személy esetében kizárólag a nagykorú személy kérelmére
kell bejegyezni.”
(3) Az At. 69/B. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az anyakönyvbe korábban bejegyzett, a szülő nemének és ahhoz kapcsolódóan az utónevének a megváltozása
a gyermek személyazonosító adatainál nem vezethető át adatváltozásként.”
(4) Az At. 69/D. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az elektronikus anyakönyv a házassággal kapcsolatban nyilvántartja)
„h) a b) pontban meghatározott adatoknak a házasság fennállása alatt bekövetkezett változását, valamint
a házasság megszűnését követően a házassági névviselési forma módosításának tényét és időpontját,”
(5) Az At. 69/D. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a házasságkötést nyilvántartó anyakönyvvezető vagy a bíróság a házasság nem létezését állapítja meg,
a házasságkötést nyilvántartó anyakönyvvezető a határozat véglegessé válását vagy a bíróság értesítését követően
az (1) bekezdésben foglalt adatokat törli, egyúttal intézkedik a házassági anyakönyvi kivonat érvénytelenítéséről és
gondoskodik az okirat bevonásáról.”
(6) Az At. 69/E. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az elektronikus anyakönyv a bejegyzett élettársi kapcsolattal összefüggésben nyilvántartja)
„g) a b) pontban szereplő adatoknak a bejegyzett élettársi kapcsolat fennállása alatt bekövetkezett változását,”
(7) Az At. 69/E. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a bejegyzett élettársi kapcsolatot nyilvántartó anyakönyvvezető vagy a bíróság a bejegyzett élettársi
kapcsolat nem létezését állapítja meg, a bejegyzett élettársi kapcsolatot nyilvántartó anyakönyvvezető a határozat
véglegessé válását vagy a bíróság értesítését követően az (1) bekezdésben foglalt adatokat törli, egyúttal intézkedik
a bejegyzett élettársi kapcsolatról kiállított kivonat érvénytelenítéséről és gondoskodik az okirat bevonásáról.”
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(8) Az At. 69/G. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„69/G. § (1) Az elektronikus anyakönyv az ismeretlen holttest anyakönyvezése esetén határidő nélkül nyilvántartja
a) az elektronikus anyakönyvi egyedi azonosítót,
b) az ismeretlen holttestnek a rendőrség feladat- és hatáskörrel rendelkező szerve által megállapított adatait,
c) az értesítést küldő rendőri szerv megnevezését,
d) az ügyirat számát,
e) az adatot bejegyző személy nevét és felhasználói azonosítóját,
f ) a bejegyzés idejét,
g) a keletkezett anyakönyvi alapiratok típusát és azonosító számát és
h) ismertté válás esetén annak tényét és időpontját.
(2) Ha az elhalt személyazonossága ismertté válik és az elhalt személy az elektronikus anyakönyvben már szerepel,
az (1) bekezdés a) pontjában foglalt adatot módosítani kell.”
23. §

(1) Az At. 70. § (2) bekezdés f )–o) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartása tartalmazza)
„f ) ha az apa vagy az anya jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges,
a törvényes képviselő
fa) születési családi és utónevét,
fb) házassági nevét,
fc) születési helyét,
fd) születési idejét,
fe) anyja születési családi és utónevét és
ff ) nyilatkozatát,
g) ha a gyermeknek nem az anya a törvényes képviselője, illetve ha az anya és a gyermek között – születendő
gyermek esetén az anya és a magzat között – érdekellentét áll fenn, a gyermek vagy magzat törvényes képviselője
ga) születési családi és utónevét,
gb) házassági nevét,
gc) születési helyét,
gd) születési idejét,
ge) anyja születési családi és utónevét és
gf ) nyilatkozatát,
h) ha az apai elismerő nyilatkozat tételénél gondnok vagy gyám közreműködik,
ha) a gondnokot vagy gyámot kirendelő szerv megnevezését,
hb) a kirendelő határozat számát,
i) az anya nyilatkozatát arról, hogy tudomása szerint apaság megállapítása iránti per van-e folyamatban, ha igen,
ia) az eljáró bíróság megnevezését,
ib) a per ügyszámát,
j) a nyilatkozattal érintett nem magyar állampolgár nyilatkozatát arról, hogy a magyar nyelvet érti és beszéli,
k) ha a nyilatkozat megtételénél tolmács működött közre, akkor
ka) a tolmácsolás nyelvét,
kb) a tolmács házassági nevét, születési családi és utónevét,
kc) a tolmács lakóhelyét,
kd) a tolmács személyazonosító okmányának típusát, okmányazonosítóját és érvényességi idejét,
l) az apai elismerő nyilatkozat és a hozzájáruló nyilatkozatok megtételének és rögzítésének helyét és idejét,
m) az apai elismerő nyilatkozat azonosító számát,
n) – ha az apai elismerő nyilatkozatot vagy a hozzájáruló nyilatkozatot nem az anyakönyvvezető előtt tették –
a nyilatkozatot felvevő szerv megnevezését, továbbá a nyilatkozatot felvevő személy nevét,
o) az apai elismerő nyilatkozatot vagy a hozzájáruló nyilatkozatot rögzítő személy nevét és felhasználói azonosítóját.”
(2) Az At. 70. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Az anyakönyvvezető az előtte tett apai elismerő nyilatkozatot az apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartásában
rögzíti. Az apai elismerő nyilatkozatnak az apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartásából kinyomtatott példányát
az apa, az anya, a kiskorú apa, illetve anya törvényes képviselője, a tizennegyedik életévét betöltött gyermek,
a kirendelt gondnok vagy gyám, a tolmács és az anyakönyvvezető aláírják. Az apai elismerő nyilatkozatot
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rögzítő anyakönyvvezető az apai elismerő nyilatkozat aláírt példányát megküldi a születést nyilvántartó
anyakönyvvezetőnek.
(5) A nem az anyakönyvvezető előtt tett apai elismerő nyilatkozat a (2) bekezdésben meghatározott adatokat,
valamint az apa, az anya, a kiskorú apa, illetve anya törvényes képviselője, a tizennegyedik életévét betöltött
gyermek, a kirendelt gondnok vagy gyám, a tolmács és a nyilatkozatot felvevő személy aláírását tartalmazza. Az apai
elismerő nyilatkozatot felvevő szerv a nyilatkozat aláírt példányát 3 napon belül megküldi az adatok rögzítésére
illetékes anyakönyvvezetőnek.
(6) Ha a nem anyakönyvvezető előtt tett apai elismerő nyilatkozat az (5) bekezdésben foglaltakat nem tartalmazza,
az anyakönyvvezető a nyilatkozatot felvevő szerv útján intézkedik a hiányosságok pótlásáról.”
(3) Az At. 70. §-a következő (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha az apai elismerő nyilatkozatot születendő gyermekre tették, a gyermek születésének az arra illetékes
anyakönyvvezető általi anyakönyvezését követően az adatokat az apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartásában
rögzítő anyakönyvvezető – a gyermek születését nyilvántartó anyakönyvvezető megkeresésére – az apai elismerő
nyilatkozat aláírt példányát megküldi a születést nyilvántartó anyakönyvvezetőnek.
(8) Ha a megszületett gyermekre tett apai elismerő nyilatkozat teljes hatálya megállapítható, a rögzítő
anyakönyvvezető, az adatok apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartásában történő rögzítésével egyidejűleg
a nyilatkozó férfi adatait az elektronikus anyakönyvbe apaként bejegyzi.
(9) Ha az anyakönyv és az apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartásának adattartalma eltér, az ellenkező
bizonyításáig az anyakönyvet kell hitelesnek tekinteni.”
24. §		
Az At. 71. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Az okirat-nyilvántartás tartalmazza)
„g) a kiállított névváltozási hatósági bizonyítvány esetén
ga) a kiállító szerv megnevezését és azonosítóját,
gb) az okirat kiállításának idejét,
gc) a névváltoztatást engedélyező döntés számát, azonosítóját, valamint az igazolt adatok körét,
gd) a kiállítását kérő természetes személy ügyfél természetes személyazonosító adatait és lakcímét, illetve a nem
természetes személy ügyfél nevét, székhelyét vagy telephelyét, képviselőjének nevét,
ge) a névváltozással érintett személy egyedi elektronikus anyakönyvi azonosítóját,
gf ) a névváltozással érintett személy természetes személyazonosító adatait és lakcímét,
gg) az okirat kiállítását elvégző személy nevét és felhasználói azonosítóját.”
25. §

(1) Az At. 73. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Az anyakönyvből a következő anyakönyvi okiratok állíthatók ki:)
„c) névváltozási hatósági bizonyítvány.”
(2) Az At. 73. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 73/A. §-ban, a 74. §-ban, valamint 75. §-ban meghatározott adatokon kívül az anyakönyvi okirat tartalmazza
a) az anyakönyvi okirat okmányazonosítóját vagy számát,
b) a kiállító szerv nevét,
c) az anyakönyvi okirat kiállításának helyét, idejét,
d) a kiállító szerv bélyegzőjének lenyomatát,
e) a kiállító nevét és aláírását,
f ) az anyakönyvi bejegyzésben szereplő egyedi elektronikus anyakönyvi azonosítót.”
(3) Az At. 73/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A tájékoztatásra irányuló, kizárólag elektronikus felületen keresztül, egyedi informatikai alkalmazás
igénybevételével benyújtható kérelemben a kiállított anyakönyvi kivonaton szereplő okmányazonosítót és egyedi
elektronikus anyakönyvi azonosítót kell feltüntetni.”
(4) Az At. 74. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az anyakönyvi hatósági bizonyítvány tartalmazza
a) a kérelmező
aa) által igazolni kért adatot,
ab) természetes személy természetes személyazonosító adatait és lakcímét,
ac) nem természetes személy nevét, székhelyét vagy telephelyét, képviselőjének nevét,
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b) a hatósági bizonyítvány felhasználásának a célját,
c) az anyakönyvi bejegyzés folyószámát, évszámát, az anyakönyv megkülönböztető betűjelét.”
(5) Az At. a 74. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„A névváltozási hatósági bizonyítvány
75. § (1) Ha az anyakönyvi eljárásban megváltozott név igazolását kérik, a születést nyilvántartó anyakönyvvezető
vagy – névváltoztatási eljárás esetén – a névváltoztatási eljárás lefolytatására kijelölt anyakönyvi szerv névváltozási
hatósági bizonyítványt állít ki.
(2) A névváltozási hatósági bizonyítvány tartalmazza
a) a kérelmező
aa) által igazolni kért adatot,
ab) természetes személyazonosító adatait és lakcímét,
ac) nem természetes személy nevét, székhelyét vagy telephelyét, képviselőjének nevét,
b) a hatósági bizonyítvány felhasználásának a célját,
c) a névváltozással érintett személy névváltozást megelőző természetes személyazonosító adatait és névváltozást
követően anyakönyvezett születési családi és utónevét, illetve házassági családi és utónevét,
d) a névváltozás hatályosulásának időpontját,
e) névváltoztatás esetén a névváltoztatást engedélyező hatóság nevét és az ügyszámot.
(3) A névváltozási hatósági bizonyítvány nem tartalmazhatja a névváltozással érintett személy anyakönyvi
eseményével kapcsolatba hozható más személy természetes személyazonosító adatait.”
26. §

(1) Az At. 78. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az anyakönyvbe az ügyfél részére betekintés nem engedélyezhető. Az anyakönyvbe bejegyzett adatok
anyakönyvi okirattal igazolhatóak.”
(2) Az At. 81. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„81. § (1) Az anyakönyvvezető, az anyakönyvi szerv, valamint az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter
az e törvényben meghatározott eljárás lefolytatása, az anyakönyv és az apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartása
adatai helyességének biztosítása, valamint a felügyeleti tevékenység ellátása céljából az elektronikus anyakönyvben,
az apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartásában, az okirat-nyilvántartásban és a jogosultsági nyilvántartásban
kezelt adatok teljes körét, valamint az elektronikus anyakönyvi alapiratot közvetlen hozzáféréssel jogosult
átvenni, továbbá a papír alapú anyakönyvben nyilvántartott valamennyi adatot jogosult megtekinteni és átvenni,
az anyakönyvi alapiratot jogosult megtekinteni és arról másolatot kérni.
(2) Az állampolgársági ügyekben eljáró szerv az állampolgársági eljárásban az érintett anyakönyvezett
adatainak, névviselésének, valamint a családi kapcsolatok fennállásának megállapítása céljából az elektronikus
anyakönyvben nyilvántartott, az érintett személyazonosító adatait és az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó,
a 69/C–69/F. §-ban meghatározott adatokat, valamint az elektronikus anyakönyvi alapiratot közvetlen hozzáféréssel
jogosult megismerni és átvenni, továbbá a papír alapú anyakönyvben nyilvántartott valamennyi adatot jogosult
megtekinteni és átvenni, az anyakönyvi alapiratot jogosult megtekinteni és arról másolatot kérni.”

27. §

(1) Az At. 91. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„91. § A nyilvántartó szerv
a) születés esetén a gyermek személyazonosító igazolványa, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolványa átadásának tényéről és idejéről,
b) haláleset esetén a személyazonosító igazolvány, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány érvénytelenítésének tényéről, idejéről, illetve a hozzátartozónak történő visszaadás tényéről
haladéktalanul értesíti a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szervet.”
(2) Az At. 91/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„91/B. § Ha az anyakönyvvezető vagy az anyakönyvi szerv a házassággal vagy a bejegyzett élettársi kapcsolattal
összefüggésben menekült, oltalmazott, menedékes vagy befogadott jogállású személy külföldön történt halálesete,
továbbá magyar vagy külföldi bíróság vagy más hatóság Magyarországon elismerhető határozata alapján holtnak
nyilvánítás vagy halál tényének bírósági megállapítása miatt adatváltozást vezet át az elektronikus anyakönyvben,
a nyilvántartó szerv e tényről haladéktalanul értesíti a menekültügyi hatóságot.”
(3) Az At. „Értesítés” alcíme a következő 91/E. §-sal egészül ki:
„91/E. § A nyilvántartó szerv a haláleset anyakönyvezését követően az eseményazonosítóról, valamint az elhalt
házassági családi és utónevéről, születési családi és utónevéről, születési helyéről és idejéről, anyja születési családi

10224

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 285. szám

és utónevéről – az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér útján – haladéktalanul értesíti az Elektronikus
Halottvizsgálati Bizonyítványt Kiállító Rendszert.”
28. §		
Az At. 101/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E törvénynek az anyakönyvi eljárások egyszerűsítéséről és elektronizálásáról, valamint egyes kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXVI. törvénnyel megállapított 27. § (2) bekezdését, valamint 39. §
(2) bekezdését a hatálybalépését követően tett házasságkötésre vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére
irányuló szándék bejelentése esetén kell alkalmazni.”
29. §		
Az At.
1.
1. § (2) bekezdésében az „illetve azok változását” szöveg helyébe az „illetve az anyakönyvbe bejegyzett adatok
változását” szöveg,
2.
2. §-ában az „e) és f ) pontban” szövegrész helyébe az „e)–j) pontban” szöveg,
3.
2. §-ában az „e)–j) pontban” szövegrész helyébe az „e)–j) és l) pontban” szöveg,
4.
3. § s) pontjában az „anyakönyvben” szövegrész helyébe az „anyakönyvben és apai elismerő nyilatkozatok
nyilvántartásában” szöveg,
5.
4. § (6) bekezdés b) pontjában a „kérelemről” szövegrész helyébe a „kérelemről és bejegyzi a névváltoztatást”
szöveg,
6.
14. § (3) bekezdésében a „nemzetközi szerződésből” szövegrész helyébe a „nemzetközi szerződésből,
az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusából” szöveg,
7.
14. § (3b) bekezdésében az „anyakönyvi okirat” szövegrész helyébe az „okirat” szöveg,
8.
17. § (2) bekezdésében, 31. § (2) bekezdésében, 61. § (1) bekezdésében, valamint a 62. § (5) bekezdésében
az „az 1. melléklet szerinti” szövegrész helyébe az „a kormányrendeletben meghatározott” szöveg,
9.
18. § (2) bekezdésében és 32. § (2) bekezdésében a „nyolc” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
10.
21. § (1) bekezdésében a „családi nevéről” szövegrész helyébe a „névviseléséről” szöveg,
11.
23. § (3) bekezdésében az „állampolgárságú nem magyar állampolgár házasulók” szövegrész helyébe
a „külföldi állampolgárságú házasulók – ideértve azt is, ha a házasulók valamelyike magyar állampolgársággal
is rendelkezik –” szöveg,
12.
27. § (2) bekezdésében a „házasság” szövegrész helyébe a „házasság vasárnap,” szöveg,
13.
28. § (3) bekezdésében és 40. § (3) bekezdésében a „kijelenti” szövegrész helyébe a „megállapítja” szöveg,
14.
a 33. §-t követő alcím címében a „létrehozásának” szövegrész helyébe a „létesítésénél történő közreműködés”
szöveg,
15.
35. § (3) bekezdésében az „állampolgárságú nem magyar állampolgár felek” szövegrész helyébe a „külföldi
állampolgárságú felek – ideértve azt is, ha a felek legalább egyike magyar állampolgársággal is rendelkezik –”
szöveg,
16.
39. § (2) bekezdésében a „kapcsolat” szövegrész helyébe a „kapcsolat vasárnap,” szöveg,
17.
46. § (4) bekezdésében a „tekintetében” szövegrész helyébe a „tekintetében közvetlenül az érintett
vagy”, valamint az „a nemzetiségi utónévjegyzékbe fel kell venni” szövegrész helyébe az „azt az országos
nemzetiségi önkormányzat az utónévjegyzékbe haladéktalanul felveszi” szöveg,
18.
55/A. § (3) bekezdésében a „betűjeles, valamint ragadványneves” szövegrész helyébe a „kért” szöveg,
19.
57. § (2) bekezdésében az „(1)–(3) bekezdésében” szövegrész helyébe az „(1) bekezdésében, valamint
kormányrendeletben” szöveg,
20.
59/A. § (2a) bekezdésében a „születési családi nevének” szövegrész helyébe a „születési nevének” szöveg,
21.
61. § (3) bekezdés a) pontjában az „az 1. mellékletben” szövegrész helyébe az „a kormányrendeletben” szöveg,
22.
61. § (8) bekezdésében a „nemét” szövegrész helyébe a „születési nemét” szöveg,
23.
69/E. § (1) bekezdés a) pontjában a „létrehozás” szövegrész helyébe a „létesítésének” szöveg,
24.
69/E. § (1) bekezdés c) pontjában a „létrehozásánál” szövegrész helyébe a „létesítésénél” szöveg,
25.
69/H. § c) pontjában az „időpontját” szövegrész helyébe a „vagy a véglegessé válásának időpontját” szöveg,
26.
70. § (3) bekezdésében a „helye – ennek hiányában a nyilatkozat rögzítésének helye – szerint” szövegrész
helyébe a „helye szerint” szöveg,
27.
73/B. § (1) bekezdésében az „a kiállított” szövegrész helyébe az „a 2014. július 1-jét követően kiállított” szöveg,
28.
80. §-ában a „statisztikáról” szövegrészek helyébe a „hivatalos statisztikáról” szöveg,
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91/C. §-ában és a 91/D. §-ában az „Az anyakönyvvezető vagy az anyakönyvi szerv” szövegrész helyébe
az „A nyilvántartó szerv”, valamint a „követő 5 munkanapon belül” szövegrész helyébe a „követően
haladéktalanul” szöveg

lép.
30. §		
Hatályát veszti az At.
a)
15. § (3) bekezdésében az „és névváltoztatási okiratmásolatát” szövegrész,
b)
34. § (2) bekezdés e) pontja,
c)
34. § (4) bekezdése,
d)
44/A. §-a,
e)
46. § (1) bekezdés d) pontjában „ , vagy az adott nemzetiségi nyelven” szövegrész,
f)
52. §-a,
g)
55. § (1a) bekezdése,
h)
61. § (6) bekezdése,
i)
81/C. § (1) bekezdés a) pontja,
j)
1. melléklet b) Jegyzőkönyv a házasságkötési szándék bejelentéséről cím 11. pontja,
k)
1. melléklet c) Jegyzőkönyv bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentéséről cím
9. pontja,
l)
1. melléklete.

4. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása
31. §

(1) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 4:27. § (1) bekezdés b) és c) pontja
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A feleség a házasságkötés után, választása szerint viseli)
„b) a férje teljes nevét a házasságra utaló toldással, amelyhez hozzákapcsolhatja a születési nevét vagy
a házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevét;
c) a férje családi nevét a házasságra utaló toldással és ehhez a születési nevét vagy a házasságkötés előtt közvetlenül
viselt nevét hozzákapcsolja; vagy”
(2) A Ptk. 4:235. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4:235. § [A gyám jogkörének korlátai]
(1) A gyám nem jogosult a gyermek nevének meghatározására, és nem adhat hozzájáruló nyilatkozatot a gyermek
örökbefogadásához.
(2) A gyám jognyilatkozatainak érvényességéhez a gyámhatóság jóváhagyása szükséges, ha az a gyermek nevének
megváltoztatására, családi jogállására és az ezzel kapcsolatos perindításra vonatkozik.”

32. §		
A Ptk. 4:151. § (1) bekezdés a) pontjában az „a gyámhatóság” szövegrész helyébe az „az anyakönyvvezető” szöveg
lép.
33. §		
Hatályát veszti a Ptk. 4:151. § (2) bekezdésében a „vagy a gyámhatóság” szövegrész.

5. Záró rendelkezések
34. §

(1)	Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. február 1. napján lép hatályba.
(2) A 11. § (5) és (6) bekezdése, a 29. § 8., 17., 19. és 21. pontja, valamint a 30. § l) pontja 2021. március 1. napján lép
hatályba.
(3) A 1. § a) pontja, az 5. § (9) bekezdése, a 10. § (2) és (4) bekezdése, a 23. § (1) bekezdése, a 29. § 4. pontja, valamint
a 30. § e) pontja 2021. július 1. napján lép hatályba.
(4) Az 5. § (5) bekezdése, a 18. § (1) bekezdése, a 26. § (2) bekezdése, a 29. § 10., 11. és 15. pontja, valamint a 30. §
i) pontja 2021. október 1. napján lép hatályba.
(5) A 3. § (2) bekezdése, a 4. § (4) bekezdése, az 5. § (7) bekezdése, a 11. § (3) bekezdése, a 12. § (2) bekezdése, a 13. §
(4) bekezdése, a 15. § (1) és (2) bekezdése, a 20. §, 22. § (4) és (6) bekezdése, a 24. §, a 25. §, a 29. § 3., 5. és 27. pontja,
a 30. § a) és f ) pontja, valamint a 31. § (1) bekezdése 2022. január 1. napján lép hatályba.
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(6) A 4. § (2) és (3) bekezdése, az 5. § (3) és (8) bekezdése, a 7. § (2) bekezdése, a 18. § (2) bekezdése, a 19. §
(2) bekezdése, a 27. § (2) bekezdése, valamint a 29. § 29. pontja 2022. június 1. napján lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2020. évi CLXVII. törvény
egyes választási tárgyú törvények módosításáról*
1. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
módosítása
1. §

(1) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.)
8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A választópolgár jelölési fajtánként több jelöltet vagy listát is ajánlhat, de csak egy településen és a település
fekvése szerinti megyében, vagy egy fővárosi kerületben és a fővárosban fogadhat el jelölést.”
(2) Az Övjt. 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A választópolgár megyei listán és megyei jogú városban egyidejűleg nem lehet jelölt. A választópolgár
egyidejűleg nem lehet megyei listán jelölt és megyei jogú városban polgármesterjelölt.”

2. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása
2. §		
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 102. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A képviselő-testület, közgyűlés szóbeli lemondás esetén a képviselő-testület, közgyűlés ülését követő
munkanapon, írásbeli lemondás esetén a lemondás átvételét követő munkanapon, az írásbeli lemondás
másolatának megküldésével tájékoztatja a választási bizottságot.”

3. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosítása
3. §		
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 8. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) Pártlistát az a párt állíthat, amely – legalább tizennégy megyében és a fővárosban – legalább hetvenegy egyéni
választókerületben önállóan jelöltet állított.”

4. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása
4. §

(1) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogytv.) 79. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) A képviselők választásán jelöltként jogerősen nyilvántartásba vett személyt − a (3) bekezdésben meghatározott
kivétellel – a választás eredményének jogerőre emelkedéséig a képviselőkkel azonos mentelmi jog illeti meg azzal
az eltéréssel, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséről a Nemzeti Választási Bizottság határoz, és a mentelmi jog
felfüggesztésére irányuló indítványt a Nemzeti Választási Bizottság elnökéhez kell benyújtani.”
(2) Az Ogytv. 79. § (3) bekezdésében
a)
az „igazolt” szövegrész helyébe a „jogerősen nyilvántartásba vett” szöveg,
b)
az „az igazolást” szövegrészek helyébe az „a jogerős nyilvántartásba vételt” szöveg
lép.

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 15-i ülésnapján fogadta el.
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5. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása
5. §		
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 13/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A bíróságnak a cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alá helyezésről rendelkező,
valamint a felülvizsgálati eljárás alapján hozott ítéletében rendelkeznie kell a választójogból való kizárás kérdéséről.
(2) A bíróság azt a nagykorú személyt zárja ki a választójogból, akinek a választójog gyakorlásához szükséges
belátási képessége mentális zavara következtében
a) tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, vagy
b) tartósan, teljeskörűen hiányzik.”
6. §		
A Ve. I. Fejezete a következő 9/B. alcímmel egészül ki:

„9/B. Megismételt szavazás
13/B. § (1) A szavazás megismétlése esetén az ÁLTALÁNOS RÉSZT az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A szavazatszámláló bizottsági tag megbízására jogosultak a szavazás napját megelőző ötödik napig megbízott
tagokat jelenthetnek be abba a szavazatszámláló bizottságba is, amelyben a megismételtetett szavazáson nem
rendelkeztek a maximális számú megbízott taggal.
(3) A helyi választási iroda értesítő útján haladéktalanul tájékoztatja a választópolgárokat az ismételt szavazással
kapcsolatos információkról.
(4) A 153–155. § szerinti névjegyzéki adatszolgáltatás igénylésére van lehetőségük a jogosultaknak,
a kampánytevékenységre az általános szabályokat kell alkalmazni.
(5) A jelöltnek az ismételt szavazás napját megelőző napon 16 órát megelőző lemondása alkalmas joghatás
kiváltására.
(6) Ha a jelölt vagy lista a megismételtetett szavazást követően kiesik, a kiesett jelöltre, illetve listára az ismétléssel
nem érintett szavazókörökben leadott szavazatokat a választás eredményének megállapításakor érvénytelen
szavazatnak kell minősíteni.”
7. §		
A Ve. I. Fejezete a következő 9/C. alcímmel egészül ki:

„9/C. A választási iratok megsemmisítése
13/C. § A szavazást követő kilencvenedik nap utáni munkanapon meg kell semmisíteni
a) a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket, valamint az azok elbírálása során keletkezett döntéseket,
b) a szavazóköri névjegyzék, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke, a külképviseleti névjegyzék,
a levélben szavazók névjegyzéke és a 267/A. § szerinti jegyzék elektronikus és kinyomtatott példányát,
c) a 335–337. § szerinti adatszolgáltatás adatait,
d) a megfigyelők nyilvántartott személyes adatait,
e) az ajánlóíveket,
f ) a szavazólapokat, a visszautasítottak jegyzékét, az ellenőrző lapokat, a levélben szavazás azonosító nyilatkozatait
és a válaszborítékokat.”
8. §		
A Ve. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szavazatszámláló bizottság, valamint a szavazatszámlálást végző választási bizottság tagjai a szavazást követő
napon mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól, és erre az időre átlagbér illeti meg őket,
amelyet a munkáltató fizet.”
9. §

(1) A Ve. 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Nemzeti Választási Bizottság választott tagjai tiszteletdíjának havi összege a közszolgálati tisztviselői
illetményalap tizenkétszerese. A Nemzeti Választási Bizottság elnöke tiszteletdíjának havi összege a közszolgálati
tisztviselői illetményalap huszonegyszerese.”
(2) A Ve. 19. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott tiszteletdíj arányosan csökkentett része illeti meg az adott naptári
évre a Nemzeti Választási Bizottság tagját, ha az előző naptári évben az ülések legalább 20%-áról – igazolatlanul –
távol maradt. Az ülésről való távolmaradás igazolásának részletes szabályait a 42. § (1) bekezdése szerinti ügyrend
tartalmazza. Az adott naptári évre vonatkozó tiszteletdíj-csökkentést a Nemzeti Választási Bizottság elnöke rendeli
el.”
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10. §		
A Ve. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § A területi választási bizottság három tagját és legalább két póttagot a fővárosi, megyei közgyűlés a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának évében, április 1. és május 31. között választja
meg; személyükre a területi választási iroda vezetője tesz indítványt.”
11. §		
A Ve. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § A helyi választási bizottság három – az egy szavazókörrel rendelkező településen öt – tagját és legalább
két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
általános választásának évében, április 1. és május 31. között választja meg; személyükre a helyi választási iroda
vezetője tesz indítványt.”
12. §		
A Ve. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § (1) A szavazatszámláló bizottságok tagjait a szükséges számban a települési önkormányzat képviselő-testülete
az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik
napon választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámláló bizottság
tagjait települési szinten kell megválasztani.
(2) A helyi választási iroda vezetője a választás kitűzését követően, legkésőbb a szavazást megelőző harmadik
napon osztja be a megválasztott tagokat az adott választásra a szavazatszámláló bizottságokba. A beosztást a helyi
választási iroda vezetője – a szavazás napja kivételével – bármikor módosíthatja.
(3) Egy szavazatszámláló bizottságba három választott tagot kell beosztani. Ha a szavazatszámláló bizottság
megbízott tagjainak száma kettőnél kevesebb, a helyi választási iroda vezetője a szavazatszámláló bizottságot
kiegészíti úgy, hogy tagjainak száma öt legyen.
(4) Az egy szavazókörrel rendelkező településen nem kell szavazatszámláló bizottsági tagot választani.
(5) A szavazatszámláló bizottságot a helyi választási iroda vezetője a szükséges számban további tagokkal
egészítheti ki, ha a mozgóurnát igénylő választópolgárok száma több mint negyven.
(6) A helyi választási iroda vezetője a 78. § szerint kijelölt szavazókör szavazatszámláló bizottságát – legkésőbb
a szavazást megelőző harmadik napon – a szükséges számban további tagokkal egészíti ki, ha a névjegyzékben lévő
választópolgárok száma meghaladja az ezerötszázat.”
13. §		
A Ve. 30. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A szavazatszámláló bizottság megbízott tagjának bejelentését személyesen a helyi választási iroda
fekvése szerint illetékes országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetőjénél is be lehet nyújtani
a (2) bekezdésben foglalt határidő lejártáig. A bejelentést az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda
vezetője legkésőbb a benyújtást követő napon az érintett szavazatszámláló bizottság működési területe szerint
illetékes helyi választási iroda vezetőjének továbbítja.”
14. §

(1) A Ve. 33. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A területi választási bizottság, az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság és a helyi választási
bizottság
a) választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló
üléséig,
b) megbízott tagjának megbízatása a 28. §-ban megjelölt, a megbízás jogalapját képező jelöléshez, listaállításhoz
kapcsolódó választás eredményének jogerőssé válásáig
tart.”
(2) A Ve. 33. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A szavazatszámláló bizottságok választott tagjainak megbízatása a következő általános választásra
megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáig tart.”

15. §		
A Ve. 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A választási bizottság – tagjai megválasztását és eskü- vagy fogadalomtételét követően – alakuló ülést tart.
A szavazatszámláló bizottság a szavazást megelőző nyolc napon belül, a tagjai beosztását követően tart alakuló
ülést. Az alakuló ülést a választási bizottság mellett működő választási iroda vezetője, a szavazatszámláló bizottság
alakuló ülését a helyi választási iroda vezetője hívja össze.”
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16. §		
A Ve. a következő 40/A. §-sal egészül ki:
„40/A. § A Nemzeti Választási Bizottság ülése az elnök döntése alapján elektronikus kommunikációs eszköz
igénybevételével is megtartható.”
17. §		
A Ve. 42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„42. § (1) A Nemzeti Választási Bizottság az eljárása részletes szabályait – az alakuló ülését követő harminc napon
belül – ügyrendben állapítja meg, amelyet a választások hivatalos honlapján közzé kell tenni.
(2) Az országgyűlési képviselők általános választása és az Európai Parlament tagjai választása kitűzését követően,
az országgyűlési képviselők általános választása esetén az Országgyűlés alakuló ülésének napjáig, az Európai
Parlament tagjai választása esetén a választás eredményét megállapító határozat jogerőre emelkedéséig az ügyrend
nem módosítható.”
18. §		
A Ve. 45. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„45. § (1) A döntési javaslat tartalmát a választási bizottság elnöke vagy az általa kijelölt tag határozza meg és
terjeszti elő. A döntési javaslatok előkészítésével kapcsolatos szakmai tevékenységet a választási bizottság elnöke
irányítja.
(2) A választási bizottság döntéséhez a jelen lévő tagok több mint felének azonos tartalmú szavazata szükséges.
(3) Szavazni igennel vagy nemmel lehet. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
(4) A döntési javaslat elutasítása esetén az új döntési javaslat előkészítése érdekében a bizottság elnöke az ülést
megszakíthatja, vagy a döntés elnapolását kezdeményezheti a döntés meghozatalára rendelkezésre álló határidőn
belüli új időpontra. A döntés elnapolásáról szóló elnöki javaslatról a választási bizottság jegyzőkönyvbe foglalt
döntést hoz.
(5) A Nemzeti Választási Bizottságnak az országos nemzetiségi önkormányzat által megbízott tagja csak
a nemzetiségeket érintő ügyekben rendelkezik szavazati joggal, egyéb ügyekben tanácskozási joggal vehet részt
a Nemzeti Választási Bizottság ülésén.”
19. §		
A Ve. 22. alcíme a következő 45/A. §-sal egészül ki:
„45/A. § (1) Nem vehet részt a másodfokú döntés meghozatalában a választási bizottság választott tagja,
ha az ügyben a választáson jelöltként induló hozzátartozója, illetve annak jelölő szervezete kérelmező vagy
kérelmezett.
(2) A választási bizottság tagja – saját választójogának gyakorlását érintő ügyek kivételével – nem kezdeményezhet
eljárást annál a választási bizottságnál, amelynek tagja, és annak döntése ellen nem nyújthat be jogorvoslati
kérelmet, továbbá a bizottság előtt vagy a bizottság döntése elleni jogorvoslati eljárásban nem képviselhet más
személyt vagy szervezetet.”
20. §		
A Ve. 72. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„72. § A Nemzeti Választási Iroda elnöke a választások lebonyolításában részt vevő egyéb szervek vezetői részére
a választási feladatok végrehajtása körében – a választási bizottság titkársági feladatainak ellátása kivételével –
utasítást adhat.”
21. §		
A Ve. 78. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„78. § (1) A két vagy több szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási iroda vezetője kijelöli azt
a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak.
(2) Az (1) bekezdés szerint kijelölt szavazókör szolgál az átjelentkezéssel szavazásra is.
(3) A megyei jogú városban és a fővárosi kerületben a helyi választási iroda vezetője az (1) bekezdés szerint kijelölt
szavazókör helyett más szavazókört is kijelölhet az átjelentkezéssel szavazásra.
(4) A (3) bekezdés szerint kijelölt szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok számára vonatkozóan
a 77. § (1) bekezdésében meghatározott alsó létszámhatárt nem kell alkalmazni.”
22. §		
A Ve. 96. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A központi névjegyzék adatait folyamatosan frissíteni kell a következő nyilvántartások adataiban bekövetkezett
változásokkal:)
„d) a központi útiokmány-nyilvántartás.”

10230

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 285. szám

23. §		
A Ve. 97. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti törlésről nem kell külön határozatot hozni.
(4) A törlésről szóló határozat közlésére a 48. § (3) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni.”
24. §		
A Ve. 102. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A szavazóköri névjegyzékből való törlésről szóló határozat közlésére a 48. § (3) bekezdésének rendelkezéseit kell
alkalmazni.”
25. §		
A Ve. 51. alcíme a következő 105/A. §-sal egészül ki:
„105/A. § Ha a választópolgár a szavazást megelőző második napig a mozgóurna iránti kérelmét visszavonja, a helyi
választási iroda törli a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékéből.”
26. §		
A Ve. 59. alcíme a következő 121/A. §-sal egészül ki:
„121/A. § Ha az ajánlóív átadása törvényi feltételekbe ütközik, a választási iroda az igénylés napján, az érintett ívek
átadását határozattal megtagadja.”
27. §		
A Ve. 122. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét, személyi azonosítóját vagy személyazonosságát
igazoló hatósági igazolványa számát és aláírását.”
28. §		
A Ve. 133. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a listán szereplő jelölt nem vehető nyilvántartásba, de a lista egyebekben a törvényi feltételeknek megfelel,
a választási bizottság a listát az érintett jelölt mellőzésével veszi nyilvántartásba.”
29. §		
A Ve. 137. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Kiesik a listán szereplő jelölt, ha a választáson nem szerez mandátumot és a szavazás napját követően
a jelölésről írásban lemond.”
30. §		
A Ve. 68. alcíme a következő 143/B. §-sal egészül ki:
„143/B. § (1) A közterület-használatról szóló jogszabályokat nem kell alkalmazni olyan gyalogosforgalom számára
nyitva álló közterületen folytatott kampánytevékenység esetén, amely a választópolgárokkal való személyes
kommunikációra irányul, ha az ennek során alkalmazott berendezés, kellék elhelyezésére igénybe vett közterület
a négy négyzetmétert nem haladja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kampánytevékenységnek minősül különösen
a) a választópolgárokkal való kapcsolatfelvétel,
b) a közügyekről folytatott személyes beszélgetés,
c) a szórólaposztás,
d) az aláírásgyűjtés.”
31. §

(1) A Ve. 151. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kifogásban a kérelmező megjelöli, vagy lehetőség szerint csatolja a törvénysértés bizonyítékául szolgáló
műsorszámot. A megjelölt műsorszámot az (1) bekezdés szerint illetékes választási bizottság – ha szükséges és
a kérelmező nem csatolta – hivatalból szerzi be.”
(2) A Ve. 151. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Nem vizsgálható érdemben a kifogás, ha az abban megjelölt internetes médiatartalom valamely más
médiatartalom változatlan utánközlése, és a kifogást az eredeti médiatartalom közzétételétől számított három
napon túl nyújtották be.”

32. §		
A Ve. 153. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét – a 89. § rendelkezéseire is
figyelemmel –
a) az egyéni jelölt kérésére – az érintett választókerületre kiterjedően – a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes
választási bizottság mellett működő választási iroda,
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b) a listát állító jelölő szervezet kérésére – a jelölő szervezet által megjelölt választókerületekre kiterjedően –
a Nemzeti Választási Iroda
öt napon belül, de legkorábban a 132. § szerinti nyilvántartásba vétele jogerőre emelkedését követően átadja.”
33. §		
A Ve. 171. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a szavazatszámláló bizottság – az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság –
munkájában részt vevő tagok száma kevesebb mint öt, a helyi választási iroda vezetője a választott tagok közül
a bizottságot kiegészíti. Ha ilyen módon nincs lehetőség a bizottság kiegészítésére, akkor arról a területi választási
iroda vezetője gondoskodik más település szavazatszámláló bizottsági tagjának megbízásával.”
34. §		
A Ve. 178. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha egy, az egyéni szavazólapon szereplő jelölt vagy egy lista a szavazást megelőző tizennegyedik nap után,
de a szavazás napját megelőzően kiesett – és a szavazólapokat már ezt megelőzően előállították –, e tényről
a szavazatszámláló bizottság köteles a szavazóhelyiségben elhelyezett hirdetményen, valamint szükség szerint
szóban tájékoztatni a választópolgárokat. A kiesett jelölt vagy lista nevét a szavazólapon a szavazás napját
megelőzően a helyi választási iroda vagy a szavazás napján a szavazatszámláló bizottság áthúzza.”
35. §		
A Ve. 214. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A választási bizottság a kifogás benyújtásától számított tizenöt napon belül dönt, ha a kérelem nem olyan
választáshoz kapcsolódik, amelynek kitűzése már megtörtént, de a választás eredménye még nem emelkedett
jogerőre.”
36. §		
A Ve. 228. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A választási bizottság a fellebbezés benyújtásától számított tizenöt napon belül dönt, ha a kérelem nem olyan
választáshoz kapcsolódik, amelynek kitűzése már megtörtént, de a választás eredménye még nem emelkedett
jogerőre.”
37. §		
A Ve. 230/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„230/A. § Az ugyanazon elsőfokú határozat ellen benyújtott fellebbezéseket a választási bizottság egy eljárásban is
elbírálhatja.”
38. §		
A Ve. 242. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a Nemzeti Választási Bizottság a Kúria (2) bekezdés szerinti utasítását követő két napon belül nem tesz
eleget a választás eredményének megállapítására vonatkozó kötelezettségének, a Kúria a jegyzőkönyvek alapján
két napon belül megállapítja a választás eredményét. A Kúria döntése elleni alkotmányjogi panaszra a 233. §
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.”
39. §		
A Ve. 245. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Nemzeti Választási Bizottságba tag megbízására jogosult jelölő szervezet, ide nem értve az országos
nemzetiségi önkormányzatot, a Nemzeti Választási Iroda mellé legfeljebb öt megfigyelőt bízhat meg a szavazási
iratok ellenőrzése és a szavazatok megszámlálása törvényességének ellenőrzésére. Megfigyelő nem lehet
a választási bizottság, választási iroda tagja.”
40. §		
A Ve. 245. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a helyi választási iroda vezetője a névjegyzéket a 257/A. § szerint több részre osztja, az érintett
szavazatszámláló bizottságba tagot megbízó jelölő szervezet, illetve független jelölt a szavazást megelőző második
nap 16 óráig további tagokat bízhat meg a szavazatszámláló bizottságba úgy, hogy
a) a 257/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben helyszínenként legfeljebb egy megbízott tagja,
b) a 257/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben alszavazókörönként legfeljebb két megbízott tagja
legyen.
(5) A helyi választási iroda vezetője haladéktalanul értesíti a megbízásra jogosultakat a (4) bekezdés szerinti
lehetőségről.
(6) A helyi választási iroda vezetője a szükséges számban további tagokkal egészítheti ki a szavazatszámláló
bizottságot a 292. § (4) bekezdése szerinti feladat elvégzéséhez.”
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41. §

(1) A Ve. 250. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző kilencedik napon kell megérkeznie
a helyi választási irodához.”
(2) A Ve. 250. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Azt a választópolgárt, aki átjelentkezési és mozgóurna iránti kérelmet is benyújtott, a mozgóurna iránti
kérelmének visszavonása esetén – eltérő nyilatkozata hiányában – az átjelentkezés helye szerinti szavazókör
névjegyzékébe kell felvenni. A (6) bekezdés szerinti mozgóurna iránti kérelem visszavonása esetén a választópolgárt
– eltérő nyilatkozata hiányában – a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékébe kell felvenni.”

42. §		
A Ve. 257. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kijelölt szavazókör szavazatszámláló bizottsága a mozgóurnás szavazás lebonyolítását az átjelentkezéssel
szavazó választópolgárok és a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok tekintetében a település
egészére kiterjedő illetékességgel végzi.”
43. §		
A Ve. 116. alcíme a következő 257/A. és 257/B. §-sal egészül ki:
„257/A. § (1) Ha az átjelentkezéssel szavazásra kijelölt szavazókörben a névjegyzékben szereplő választópolgárok
száma meghaladja az ezerötszázat, a helyi választási iroda vezetője legkésőbb a szavazást megelőző ötödik napon
dönthet úgy, hogy a szavazóköri névjegyzéket több részre osztja, és
a) a szavazást egy szavazóhelyiségben kell lebonyolítani olyan módon, hogy a 176–179. §-ban foglalt eljárási
cselekményeket a szavazatszámláló bizottság tagjai egy szavazóhelyiségen belül több külön helyszínen végzik,
b) a kijelölt szavazókört alszavazókörökre bontja, és a szavazást ugyanazon épületen belül több külön
szavazóhelyiségben kell lebonyolítani.
(2) Ha az átjelentkezéssel szavazásra kijelölt szavazókörben a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma
meghaladja a kétezret, az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerint kell lebonyolítani a szavazást.
257/B. § (1) A 257/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alszavazókörökben szavazatszedő albizottságok működnek.
A szavazatszedő albizottságok három – a (3) bekezdés szerinti albizottság esetében szükséges számú – választott
tagját a helyi választási iroda vezetője jelöli ki a szavazatszámláló bizottságok választott tagjaiból. A szavazatszedő
albizottság elnöke a szavazatszámláló bizottság elnöke, elnökhelyettese, a többi albizottságban a választott tagok
által maguk közül megválasztott tag.
(2) Az alszavazókörben a szavazásra a 104. § (3) bekezdése, a X. Fejezet és a 189. § rendelkezéseit kell alkalmazni
azzal, hogy a szavazatszámláló bizottság hatáskörét a szavazatszedő albizottság gyakorolja.
(3) A mozgóurnák hitelesítését és a mozgóurnás szavazás 184. és 185. §-ban foglalt feladatait az a szavazatszedő
albizottság végzi, amelynek elnöke a szavazatszámláló bizottság elnöke.
(4) A szavazatszámláló bizottság hatáskörébe tartozó egyéb feladatokat a szavazatszedő albizottságok tagjaiból álló
szavazatszámláló bizottság látja el.”
44. §		
A Ve. 268. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„268. § (1) A levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgár a 2. melléklet p) pont pa) és pb) alpontja,
valamint a 8. melléklet c) pont cd) alpontja szerint nyilvántartott adatról a külképviseleten személyesen tájékoztatást
kérhet. A külképviselet – a választópolgár személyazonosságának megállapítását követően – a kérelemről
jegyzőkönyvet állít ki, amelyet csatol a Nemzeti Választási Irodához eljuttatott adatkéréshez.
(2) A külképviselet az (1) bekezdés szerinti adatot a Nemzeti Választási Irodán keresztül közvetlenül szerzi be, és arról
tájékoztatja a választópolgárt.”
45. §		
A Ve. 278. §-a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 277. § (2) bekezdés c) pontja szerint kijelölt külképviseleten a választópolgár levél útján szavazhat. A szavazás
során a szavazás titkosságát garantáló körülményeket a külképviseleten működő külképviseleti választási iroda
biztosítja – különösen a 173. § (3) bekezdése, a 178. § (2) bekezdése, a 180. §, a 181. § (1) bekezdése és a 269. §
(5) bekezdése megfelelő alkalmazásával – azzal, hogy szavazatszámláló bizottság alatt a külképviseleti választási
irodát kell érteni.”
46. §		
A Ve. 285. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az urna határidőn túl vagy nem a 273. §-ban meghatározott módon lezárt állapotban érkezik meg a Nemzeti
Választási Irodához, vagy az urnában nem található az ellenőrző lap, az abban lévő szavazatokat az eredmény
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megállapításánál nem lehet figyelembe venni. Arról, hogy az urna nem a 273. §-ban meghatározott módon lezárt
állapotban van, a Nemzeti Választási Bizottság dönt.”
47. §		
A Ve. 295. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„295. § A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazásának eredményét a Nemzeti
Választási Iroda jegyzőkönyvbe foglalja.”
48. §		
A Ve. 307/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki a választás kitűzését megelőző
harmincadik napon és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon választókerületben tartózkodási
hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart.”
49. §		
A Ve. 307/I. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A listán állított jelölt bejelentésének tartalmaznia kell a 120. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat és
nyilatkozatokat. A 307/F. § (1) és (2) bekezdésének, valamint a 307/H. § rendelkezéseit a listán állított jelöltekre is
alkalmazni kell.”
50. §		
A Ve. 307/N. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A helyi választási bizottság az egyéni választókerületi választás eredményét megállapító határozat jogerőre
emelkedését követő három napon belül, az annak mellékletét képező jegyzőkönyv alapján megállapítja a választás
kompenzációs listás eredményét.”
51. §		
A Ve. 307/O. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A fővárosi kerületi polgármester-választás eredményét megállapító határozat jogerőre emelkedését követő
napon 10 óráig a határozat mellékletét képező jegyzőkönyv egy példányát a helyi választási iroda a területi
választási irodához szállítja. A területi választási bizottság a fővárosi kerületek polgármester-választásainak
eredményeit megállapító határozatok jogerőre emelkedését követően a határozatok mellékleteit képező
jegyzőkönyvek alapján megállapítja a fővárosi kompenzációs listás választás eredményét.”
52. §		
A Ve. 138/K. alcíme a következő 307/R. §-sal egészül ki:
„307/R. § A kompenzációs listás eredmény megállapítása elleni fellebbezést csak az egyéni választókerületi
eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére
hivatkozással lehet benyújtani.”
53. §		
A Ve. XIV. Fejezete a következő 138/L. alcímmel egészül ki:

„138/L. A megválasztott képviselő lemondása
307/S. § A szavazás napját követően a képviselő-testület megalakulásáig a megválasztott képviselő az illetékes
választási bizottsághoz intézett írásbeli nyilatkozatával mondhat le.”
54. §		
A Ve. 309. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását a Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb
a szavazás napja előtti hatvankilencedik napon, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános
választásának napjára tűzi ki.”
55. §		
A Ve. 310. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„310. § (1) Az időközi választás előkészítésének és lebonyolításának költségeit a nemzetiségi önkormányzat
költségvetéséből kell biztosítani, ha az időközi választást azért kell megtartani, mert
a) a képviselő-testületet, közgyűlést feloszlatták,
b) a képviselő-testület, közgyűlés kimondta feloszlását.
(2) Ha a nemzetiségi önkormányzat az (1) bekezdés szerinti időközi választás előkészítésének és lebonyolításának
költségeihez szükséges fedezettel nem rendelkezik, a költségeket a központi költségvetés előlegezi meg.”
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56. §		
A Ve. 311. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Az azon nemzetiséghez tartozó jelölő szervezet, amelynek települési önkormányzati választására a településen
sor kerül, a szavazóhelyiségbe egy megfigyelőt bízhat meg. Megfigyelő csak a központi névjegyzékben
a nemzetiség választópolgáraként nyilvántartott választópolgár lehet. Megfigyelő nem lehet a 18. § (1) bekezdés
a)–e), valamint g) és h) pontja szerinti személy, továbbá választási bizottság, választási iroda tagja. A megfigyelőre
egyebekben az 5. § (4) és (5) bekezdésének, a 29–31. §, valamint a 32. § (3) bekezdésének rendelkezéseit kell
alkalmazni.”
57. §		
A Ve. 317. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„317. § (1) A jelöltnek az ajánlóív igénylésekor arról is nyilatkoznia kell, hogy
a) a nemzetiség képviseletét vállalja és
b) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.
(2) A választási bizottság a jelöltek nyilvántartásában ellenőrzi, hogy a jelölt a nemzetiségi önkormányzati
képviselők megelőző két általános választásán, valamint az azokat követő időközi választásokon nem volt jelölt más
nemzetiség önkormányzatának választásán.
(3) Az ajánlóív a nemzetiség megjelölését is tartalmazza.
(4) A választási iroda
a) az ajánlóív átadásával egyidejűleg,
b) a jelölő szervezet kérésére a szavazást megelőző harmincnyolcadik és tizenharmadik napon, a 89. § (1) bekezdése
szerint az adatai kiadását megtiltó választópolgárok adatainak kivételével
ingyenesen átadja a jelölő szervezet számára a névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként szereplő
választópolgárok nevét és lakcímét.
(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatás adatait kizárólag az ajánlások gyűjtése, a (4) bekezdés b) pontja
szerinti adatszolgáltatás adatait kizárólag közvetlen politikai kampány céljára lehet felhasználni. Az adatszolgáltatás
adatainak kezelésére a 155. §-ban és a 218. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt rendelkezéseket is alkalmazni kell.”
58. §		
A Ve. 323/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„323/A. § (1) A szavazatszámláló bizottság a borítékokat – azok felbontása nélkül – nemzetiségenként külön
szállítóborítékba zárja, és a szállítóborítékokat a helyi választási irodához szállítja.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a 327. § (1) bekezdése szerinti szavazólapokat tartalmazó borítékokat
a) az egy szavazókörös településen a szavazatszámláló bizottság hatáskörében eljáró helyi választási bizottság nem
zárja szállítóborítékba és nem szállítja a helyi választási irodához,
b) a helyi választási iroda székhelyétől eltérő településen működő szavazatszámláló bizottság közvetlenül a helyi
választási bizottsághoz szállítja.
(3) A helyi választási iroda a területi választási irodához szállítja a 327. § (2) bekezdése szerinti szavazólapokat
tartalmazó szállítóborítékokat.”
59. §		
A Ve. 327. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Több szavazókörös településen a helyi választási bizottság a szavazatszámlálás elvégzéséhez igénybe veheti
póttagja, választott szavazatszámláló bizottsági tag, továbbá a helyi választási iroda tagjainak közreműködését.
A területi választási bizottság a szavazatszámlálás elvégzéséhez igénybe veheti póttagja, továbbá a területi
választási iroda tagjainak közreműködését.”
60. §		
A Ve. 330/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„330/A. § Az időközi választásra – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek egész településre kiterjedő
időközi választásával azonos napon tartott időközi választás kivételével – egy külön szavazókört kell kialakítani,
amelynek területe az egész települést magában foglalja. A jegyzőkönyvvezetők számát a helyi választási iroda
vezetője állapítja meg.”
61. §

(1) A Ve. 331. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Európai Parlament tagjainak választásán az I–XII. Fejezet, a 244. § (2) bekezdése, a 245. § (2)–(3) bekezdése,
a 247. § (1) és (3) bekezdése, a 250. §, a 251. §, a 257. § (3) bekezdése, a 258. § (1) bekezdése, a 259–263. §,
a 266–270. §, a 271. § (2) bekezdése, a 272–281. §, a 283–285. §, a 288–291. §, a 293. §, a 295. §, valamint a 298. §
rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”
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(2) A Ve. 331. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Európai Parlament tagjainak választásán az I–XII. Fejezet, a 244. § (2) bekezdése, a 245. § (2)–(5) bekezdése,
a 247. § (1) és (3) bekezdése, a 250. §, a 251. §, a 257. § (3) bekezdése, a 257/A. §, a 257/B. §, a 258. § (1) bekezdése,
a 259–263. §, a 266–270. §, a 271. § (2) bekezdése, a 272–281. §, a 283–285. §, a 288–291. §, a 293. §, a 295. §,
valamint a 298. § rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”
62. §		
A Ve. 343. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Nemzeti Választási Bizottság
a) a szavazóköri jegyzőkönyvek,
b) a külképviseleti szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv és
c) a levélben szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv
alapján legkésőbb a szavazást követő tizenkilencedik napon megállapítja a választás eredményét.”
63. §		
A Ve. XVI. Fejezete a következő 167/A. alcímmel egészül ki:

„167/A. A megválasztott képviselő lemondása
345/A. § A szavazás napját követően az Európai Parlamentnek a mandátum érvényességét megállapító határozata
meghozataláig a megválasztott képviselő a Nemzeti Választási Bizottsághoz intézett írásbeli nyilatkozatával
mondhat le.”
64. §		
A Ve. 171. alcíme a következő 353/C. §-sal egészül ki:
„353/C. § E törvénynek az egyes választási tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXVII. törvénnyel
megállapított rendelkezéseit a hatálybalépésüket követően kitűzött választásokon kell alkalmazni.”
65. §		
A Ve. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
66. §		
A Ve.
a)
18. § (4) bekezdésében az „a megbízásakor” szövegrész helyébe a „legkésőbb az eskütételét megelőzően”
szöveg,
b)
19. § (1) bekezdésében a „45. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „45. § (5) bekezdésében” szöveg,
c)
37. § (2) bekezdésében a „28. § (5) bekezdése” szövegrész helyébe a „245. § (4) bekezdése” szöveg,
d)
205. § (1) bekezdésében a „kilencven napig” szövegrész helyébe a „megsemmisítésükig” szöveg,
e)
246. §-ában a „78. § szerinti” szövegrész helyébe a „78. § (1) bekezdése szerinti” szöveg,
f)
255. § (1) bekezdésében a „121–128. §” szövegrész helyébe a „121–127. §” szöveg,
g)
279. § (1) bekezdés a) pontjában a „szavazást megelőző napon 24 óráig” szövegrész helyébe a „szavazás
napján 19 óráig” szöveg,
h)
301. §-ában a „250. § (6) bekezdését” szövegrész helyébe a „250. § (6) és (7) bekezdését” szöveg,
i)
307/F. § (4) bekezdésében a „121–128. §” szövegrész helyébe a „121–127. §” szöveg,
j)
308. §-ában az „a 307/F. §” szövegrész helyébe az „a 307/F. § (3) és (4) bekezdése” szöveg,
k)
314. § (2) bekezdésében a „második napon” szövegrész helyébe a „tizenhatodik napon” szöveg,
l)
319. § (3) bekezdésében a „318. § (3) és (4) bekezdésének” szövegrész helyébe a „317. § (1) és
(2) bekezdésének” szöveg,
m)
338. § (3) bekezdésében a „121–128. §” szövegrész helyébe a „121–127. §” szöveg,
n)
350. § (3) bekezdésében a „318. § (4) bekezdésének” szövegrész helyébe a „317. § (2) bekezdésének” szöveg,
o)
1. melléklet h) pontjában a „harminc” szövegrész helyébe a „huszonöt” szöveg
lép.
67. §		
Hatályát veszti a Ve.
a)
4. § (4) bekezdése,
b)
28. § (5)–(7) bekezdése,
c)
35. § (1) bekezdésében az „– a szavazatszámláló bizottság esetében a helyi választási iroda vezetője által
kijelölt –” szövegrész,
d)
37. § (1) bekezdésében az „és póttagja” szövegrészek,
e)
109. §-a,
f)
128. §-a,
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g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

205. § (2) bekezdésében az „A szavazást követő kilencvenedik nap utáni munkanapon a választási iratokat
– a jegyzőkönyvek kivételével – meg kell semmisíteni.” szövegrész,
235. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 236. § (7) bekezdésében a „kérelmet elbíráló” szövegrész,
264. §-a,
278. § (2) bekezdés b) pontja,
289. § (3) bekezdés g) pontjában az „érvényes” szövegrész,
289. § (6) bekezdése,
318. § (3) és (4) bekezdése,
346. § l) pontja.

6. Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló
2013. évi LXXXVII. törvény módosítása
68. §		
Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény
3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az országgyűlési képviselők általános választásán minden pártlistát állító párt a központi költségvetésből az 5. §
szerinti összeg
a) 40%-ával megegyező összegű támogatásra jogosult, ha legalább hetvenegy,
b) 50%-ával megegyező összegű támogatásra jogosult, ha legalább nyolcvan,
c) 60%-ával megegyező összegű támogatásra jogosult, ha minden
egyéni választókerületben jelöltet állított.”

7. A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási
eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény módosítása
69. §		
A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló
2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a szervező az aláírásgyűjtést az országgyűlési képviselők, az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek vagy a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának napját
megelőző negyvenedik napig nem fejezi be, az addig összegyűjtött aláírásokat tartalmazó és az aláírásokat nem
tartalmazó aláírásgyűjtő íveket legkésőbb a szavazás napját megelőző harminckilencedik napon át kell adnia
a Nemzeti Választási Irodának. E kötelezettség elmulasztása esetén a Nemzeti Választási Bizottság hivatalból eljárva
bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott aláírásgyűjtő ív után nyolcszáz forint, de összesen nem
haladhatja meg választópolgár esetében a kötelező legkisebb munkabér havi összegének ötszörösét, szervezet
esetében tízszeresét.”
70. §		
Az Nsztv. 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti benyújtással egyidejűleg, de legkésőbb az (1) bekezdés szerint az aláírásgyűjtő ívek
benyújtására rendelkezésre álló határidő utolsó napján a szervezőnek valamennyi aláírásgyűjtő ívet át kell adnia
a Nemzeti Választási Irodának. E kötelezettség elmulasztása esetén a Nemzeti Választási Bizottság hivatalból eljárva
bírságot szab ki a 18. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.”
71. §		
Az Nsztv. 19/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség elmulasztása esetén a Nemzeti Választási Bizottság hivatalból
eljárva bírságot szab ki a 18. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.”
72. §		
Az Nsztv. 19/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség elmulasztása esetén a Nemzeti Választási Bizottság hivatalból
eljárva bírságot szab ki a 18. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.”
73. §		
Az Nsztv. 19/C. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A (2) bekezdésben meghatározott kötelezettség elmulasztása esetén a Nemzeti Választási Bizottság hivatalból
eljárva bírságot szab ki a 18. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.”
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74. §		
Az Nsztv. 5. alcíme a következő 23/A. §-sal egészül ki:
„23/A. § (1) Az aláírásgyűjtő ívek miatt kiszabott bírság legkésőbb a kiszabását követő ötödik év elteltével elévül, és
a törvény erejénél fogva behajthatatlan követelésnek minősül.
(2) Ha a jogerősen kiszabott bírság összege az ötszázezer forint összeget meghaladja, a bírság kötelezettje az eljárás
bármely szakaszában kezdeményezheti a tartozást kezelő szervnél a bírság összegének legfeljebb két év időtartam
alatti, havi egyenlő részletben történő megfizetését.
(3) A 18. § (2) bekezdésében, a 19. § (1) bekezdésében, a 19. § (3) bekezdésében, a 19/A. § (1) bekezdésében,
a 19/B. § (1) bekezdésében és a 19/C. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség teljesítése során a szervező
az aláírást nem tartalmazó aláírásgyűjtő íveket a hivatkozott rendelkezésekben megjelölt határidőt követő
15 napon belül is átadhatja. A Nemzeti Választási Bizottság a kötelezettség elmulasztása miatti bírságot
a hivatkozott rendelkezésekben megjelölt határidő leteltét követő 30 napon belül szabja ki.”
75. §

(1) Az Nsztv. 65. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„65. § Az országos népszavazási eljárásban az e fejezetben foglalt eltérésekkel alkalmazni kell a Ve. 244. §
(2) bekezdésének, 245. § (1) bekezdés a), c) és d) pontjának, valamint (2)–(3) bekezdésének, 247. § (1)
és (3) bekezdésének, 250. §-ának, 251. §-ának, 256. § (2) bekezdésének, 257. § (3) bekezdésének, 258. §
(1) bekezdésének, 259–263. §-ának, 266–270. §-ának, 271. § (2) bekezdésének, 272–274. §-ának, 275. §-ának,
277–281. §-ának, 283–285. §-ának, 288–291. §-ának, 293. §-ának, 295. §-ának, 297. §-ának, 298. §-ának, valamint
341/A. §-ának rendelkezéseit is.”
(2) Az Nsztv. 65. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„65. § Az országos népszavazási eljárásban az e fejezetben foglalt eltérésekkel alkalmazni kell a Ve. 244. §
(2) bekezdésének, 245. § (1) bekezdés a), c) és d) pontjának, valamint (2)–(5) bekezdésének, 247. § (1) és
(3) bekezdésének, 250. §-ának, 251. §-ának, 256. § (2) bekezdésének, 257. § (3) bekezdésének, 257/A. §-ának,
257/B. §-ának, 258. § (1) bekezdésének, 259–263. §-ának, 266–270. §-ának, 271. § (2) bekezdésének,
272–274. §-ának, 275. §-ának, 277–281. §-ának, 283–285. §-ának, 288–291. §-ának, 293. §-ának, 295. §-ának,
297. §-ának, 298. §-ának, valamint 341/A. §-ának rendelkezéseit is.”

76. §		
Az Nsztv. 91. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a választások és népszavazások szabályozásáért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)
„e) az országos és helyi népszavazási eljárás költségeinek normatíváit, tételeit, elszámolási és belső ellenőrzési
rendjét,”
77. §		
Az Nsztv. 11. § (1) bekezdésében a „harminc” szövegrész helyébe a „hatvan” szöveg lép.

8. Záró rendelkezések
78. §

(1)	Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
(2) A 21–24. §, a 27. §, a 40. §, a 43. §, a 48–49. §, az 57. §, a 61. § (2) bekezdése, a 66. § c), e), h), k), l) és n) pontja, a 67. §
b) és m) pontja, a 69–74. §, valamint a 75. § (2) bekezdése 2021. július 1-jén lép hatályba.

79. §

(1) Az 1. alcím az Alaptörvény XXIII. cikk (4) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
(2) A 2. alcím, az 54–60. §, a 66. § j)–l) pontja és a 67. § m) pontja az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.
(3) A 3. alcím és az 1. melléklet az Alaptörvény XXIII. cikk (4) bekezdése és 2. cikk (1) és (2) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.
(4) A 4. alcím az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
(5) Az 5–30. §, a 32–38. §, a 65. §, a 66. § a)–d) és o) pontja, a 67. § a)–h) pontja és n) pontja, valamint az 1. melléklet
az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak
minősül.
(6) A 31. § az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése, XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése
alapján sarkalatosnak minősül.
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(7) A 39–47. §, a 66. § e)–g) pontja, a 67. § i)–l) pontja és a 6. alcím az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.
(8) A 48–53. § és a 66. § h)–i) pontja az Alaptörvény 35. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2020. évi CLXVII. törvényhez
„2. melléklet a 2013. évi XXXVI. törvényhez

A központi névjegyzék adattartalma
A központi névjegyzék tartalmazza
a)
a választópolgár nevét, születési nevét,
b)
a választópolgár személyi azonosítóját,
c)
a választópolgár lakóhelyének és tartózkodási helyének címét,
d)
a választópolgár anyja nevét,
e)
a választópolgár születési helyét és idejét,
f)
a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár esetében továbbá a személyazonosságát igazoló
hatósági igazolványának típusát és számát, ha nem rendelkezik személyi azonosítóval,
g)
annak megjelölését, hogy a választópolgár mely választáson, mely választókerületben rendelkezik a szavazás
jogával, mely választáson választható,
h)
annak megjelölését, hogy melyik településen és egyéni választókerületben szerepelt a választópolgár
a szavazóköri névjegyzékben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek legutóbbi választásának
napján,
i)
az Európai Unió más tagállamának állampolgáraként az Európai Parlament tagjainak választására
névjegyzékbe vett választópolgár esetében továbbá
ia)
állampolgárságát,
ib)
ha rendelkezésre áll, annak a településnek vagy választókerületnek a megjelölését, amelynek
névjegyzékébe az állampolgársága szerinti tagállamban legutóbb felvették,
j)
a nemzetiségi választópolgárként névjegyzékbe vett választópolgár esetében annak megjelölését, hogy
a választópolgár
ja)
mely nemzetiséghez tartozóként szerepel a névjegyzékben,
jb)
nemzetiségi választópolgárként történt névjegyzékbe vétele az országgyűlési képviselők
választására is kiterjed-e,
k)
annak megjelölését, hogy a fogyatékossággal élő választópolgár milyen, a 88. § szerinti segítséget igényel,
l)
a 89. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tartalmát,
m)
a választópolgár polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásba bejelentett értesítési címét,
n)
a választókerület és a szavazókör megjelölését,
o)
a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár központi névjegyzékbe vételének,
illetve a 97. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott cselekmény központi névjegyzékben történt
rögzítésének dátumát,
p)
a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár esetében
pa)
az átvételre megjelölt település megjelölését, ha a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérte,
pb)
a postacímet, ha a szavazási levélcsomag postai kézbesítését kérte,
pc)
a 92. § (4) bekezdése szerint bejelentett postacímét, email-címét vagy telefax számát,
q)
a választópolgár menekült, bevándorolt vagy letelepedett jogállását.”
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2020. évi CLXVIII. törvény
a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények
módosításáról*
1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása
1. §

(1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 12. § (4a) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(4a) A közlekedési hatóság a (4) bekezdés szerinti bírság összegének meghatározása során a közigazgatási
szabályszegések szankcióiról szóló törvényben meghatározott szempontok mellett a közvetlen balesetveszély
lehetőségét is mérlegeli.”
(2) A Kkt. 12. §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4b) Nincs helye figyelmeztetés alkalmazásának a (3a) és a (3e) bekezdésben meghatározott jogsértés miatt indult
közigazgatási hatósági eljárásban.”
(3) A Kkt. 18. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A közlekedési hatóság a (2) bekezdésben meghatározott engedélyköteles tevékenységet engedély nélkül vagy
az engedélyben foglaltaktól eltérő módon végzőt bírság fizetésére kötelezi. A bírság ismételten kiszabható. A bírság
kiszabása mellett a közlekedési hatóság a képző szerv, az iskolavezető és a szakoktató tevékenységét – törvényben
vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben – felfüggesztheti, az engedélyt visszavonhatja, valamint
törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetben a képzőszervet, az iskolavezetőt és a szakoktatót
valamint a vizsgabiztost a tevékenység végzésétől eltilthatja.”
(4) A Kkt. 18. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A (7) bekezdésben meghatározott eljárásokban figyelmeztetés alkalmazásának nincs helye.”
(5) A Kkt. 18. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Az iskolavezetői, a szakoktatói és a vizsgabiztosi tevékenység végzésére jogosító engedélyt a közlekedési
hatóság visszavonja, felhívja a figyelmet arra, hogy a tevékenység ennek hiányában nem végezhető, továbbá
az iskolavezetőt, a szakoktatót, a vizsgabiztost a névjegyzékből törli, ha:
a) az engedélyezés vagy a bejelentés feltételei nem állnak fenn,
b) az iskolavezető kivételével nem rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel,
c) kötelező továbbképzésen nem vett részt vagy nem tett sikeres vizsgát,
d) a névjegyzékbe felvett személy elhunyt,
e) a névjegyzékbe felvett személy ezt kérelmezi, vagy
f ) az iskolavezetői, a szakoktatói és a vizsgabiztosi tevékenységre – a közúti járművezetők és a közúti közlekedési
szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló rendeletben – meghatározott
rendelkezéseket súlyosan vagy ismételten megsérti.”
(6) A Kkt. 20. §-a a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Nem alkalmazható közigazgatási szankcióként figyelmeztetés – az (1c) bekezdésben meghatározott
kivételre is figyelemmel – az (1) bekezdés a)–d), f )–j), l), és n) pontjában foglalt rendelkezések megsértése miatt
indult közigazgatási hatósági eljárásban, ha a jogsértés az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben
meghatározottak szerint rendkívül súlyos vagy nagyon súlyos fokúnak minősül.
(1b) Nem alkalmazható közigazgatási szankcióként figyelmeztetés az (1) bekezdés e) pontjában foglalt
rendelkezések megsértése miatt indult közigazgatási hatósági eljárásban, ha a jogsértés az e törvény végrehajtására
kiadott kormányrendeletben meghatározott I., II. vagy III. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás.
(1c) Nem alkalmazható közigazgatási szankcióként figyelmeztetés az (1) bekezdés k), m) és o) pontjában felsorolt
ügycsoportba tartozó, valamint a megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó
járművek közúti közlekedésére vonatkozó rendelkezések megsértése miatt az e törvény végrehajtására kiadott
kormányrendeletben meghatározott egyes jogsértések miatt indult közigazgatási hatósági eljárásokban.”
(7) A Kkt. 20. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) Az (1) bekezdés k), m) és o) pontja szerinti rendelkezések, valamint a megengedett legnagyobb össztömeget,
tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közúti közlekedésére vonatkozó rendelkezések megsértése miatt
indult közigazgatási hatósági eljárásokban alkalmazott szankciókat nem kell bejegyezni a Közigazgatási Szankciók
Nyilvántartásába.”
* A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 15-i ülésnapján fogadta el.
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(8) A Kkt. 21. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az (1) bekezdésben felsorolt ügycsoportba tartozó, a Kormány rendeletében meghatározott egyes jogsértések
miatt indult közigazgatási hatósági eljárásokban alkalmazott szankciókat nem kell bejegyezni a Közigazgatási
Szankciók Nyilvántartásába, valamint ezen jogsértések esetén közigazgatási szankcióként figyelmeztetés nem
alkalmazható.”
(9) A Kkt. 22/A. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Nem alkalmazható közigazgatási szankcióként figyelmeztetés az (1) bekezdés b) és c) pontjában szereplő
ügycsoportba tartozó közigazgatási szabályszegés miatt indult közigazgatási hatósági eljárásokban.
(5) A közlekedési hatóság a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott
esetekben a jóváhagyási jel használatát megtiltja, és az engedélyt visszavonja.”
(10) A Kkt. 24/A. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A közlekedési hatóság e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott esetekben a műszaki
vizsgabiztos engedélyét felfüggeszti, vagy visszavonja és a nyilvántartásból törli.
(8) Nem alkalmazható közigazgatási szankcióként figyelmeztetés az (5a) bekezdésben szereplő jogsértések miatt
indult közigazgatási hatósági eljárásokban.”
(11) A Kkt. 27/A. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A közlekedési hatóság e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott esetekben a menetíró
szerelőműhelyt a tevékenység abbahagyására kötelezi, a műhelyengedélyt visszavonja.”
(12) A Kkt. 29/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Közigazgatási szankcióként figyelmeztetés a (1) bekezdés szerinti szabályszegés miatt indult közigazgatási
hatósági eljárásban nem alkalmazható.”
2. §		
A Kkt. 19. § (10) bekezdésében az „engedély felfüggesztése, vagy” szövegrész helyébe az „eltiltás, az engedély”
szöveg lép.
3. §		
Hatályát veszti a Kkt.
a)
18. § (12) bekezdése,
b)
48. § (3) bekezdés f ) pontjában a „bírság kivetésének szabályait és a” szövegrész,
c)
48. § (3) bekezdés j) pontjában a „bírságolással összefüggő” szövegrész.

2. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
módosítása
4. §

(1) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 6. §
(4) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[A magán-munkaközvetítő tevékenység folytatásának, valamint az (1) bekezdés szerinti bejelentés megtételének
feltételeit és részletes szabályait a Kormány rendeletben határozza meg. Ennek során]
„c) meghatározza a tevékenység végzésétől történő eltiltás részletes feltételeit.”
(2) Az Flt. 6. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az állami foglalkoztatási szerv e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott
jogszabálysértés esetén a magán-munkaközvetítőt a tevékenység végzésétől a döntés véglegessé válásától
számított három év időtartamra eltilthatja.”
(3) Az Flt. 46. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az állami foglalkoztatási szerv képviselője az ellenőrzés tapasztalatai alapján köteles a szükséges intézkedéseket
megtenni, illetve szankciókat alkalmazni, így
a) javaslatot tenni az álláskeresők ellátása, a foglalkoztatást elősegítő támogatás folyósításának szüneteltetésére,
illetve megszüntetésére,
b) más szervet intézkedés végett megkeresni,
c) szabálysértési, illetve bírósági eljárást kezdeményezni, vagy
d) közigazgatási bírságot kiszabni.”
(4) Az Flt. 56/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„56/A. § (1) Közigazgatási bírságot köteles fizetni
a) az a munkaadó, munkavállaló, egyéb szerv, vagy személy, aki e törvényben – ide nem értve a 8. § (6) bekezdés
b) pontját, valamint a 36. § (1) bekezdését –, valamint a felhatalmazása alapján hozott jogszabályban, továbbá
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az Mt. 74. §-ában és 215. § (1) bekezdésében vagy közigazgatási határozatban, hatósági szerződésben foglalt
nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségének nem vagy nem az előírt módon tesz eleget, vagy valótlan adatot
szolgáltat,
b) az, aki a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény 2. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének
nem tesz eleget, valamint a munkavállalók felé fennálló munkabértartozással összefüggésben az állami
foglalkoztatási szerv részére a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat.
(2) A közigazgatási bírság összege 500 000 forintig terjedhet. Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben
a közigazgatási bírságot munkavállalónként kell kiszabni.
(3) A közigazgatási bírság helyszíni bírságként is kiszabható.
(4) Közigazgatási bírság kiszabása helyett figyelmeztetés alkalmazásának nincs helye.”
5. §		
Az Flt.
a)
41/A. § (10) bekezdés d) pontjában a „rendbírság” szövegrész helyébe a „közigazgatási bírság” szöveg,
b)
58. § (11) bekezdésében az „a rendbírság” szövegrész helyébe az „az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében
kiszabható közigazgatási bírság” szöveg
lép.

3. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása
6. §		
Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi.) 13. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv
a) kisebb súlyú cselekmény (mulasztás) esetén figyelmeztetést tartalmazó döntésben felhívhatja a felelős személyt
a kötelezettség teljesítésére;
b) fegyelmi vétséget megvalósító magatartás felfedésekor kezdeményezheti a fegyelmi jogkör gyakorlójánál
a fegyelmi eljárás lefolytatását;
c) bűncselekmény észlelése esetén feljelentést tesz az illetékes szervnél.
(2) Az egészségügyi igazgatási hatáskörében eljáró egészségügyi államigazgatási szerv, illetve a szakfelügyelet által
tartott helyszíni ellenőrzés megállapításai vagy az egészségügyi szolgáltató képviselője által tett nyilatkozat alapján
az engedélyező egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi szolgáltató szervezeti egysége, szakrendelése,
osztálya, összevont osztálya, mátrix osztálya működését – legfeljebb a hiányosságok megszüntetésére megadott
határidőre – felfüggeszti.
(3) Az egészségügyi igazgatási hatáskörében eljáró egészségügyi államigazgatási szerv, illetve a szakfelügyelet által
tartott helyszíni ellenőrzés megállapításai vagy az egészségügyi szolgáltató képviselője által tett nyilatkozat alapján
az engedélyező egészségügyi államigazgatási szerv a jogszabálysértés vagy szakmai szabályszegés jellegének,
súlyának, az egészségügyi ellátásra nézve okozott sérelem nagyságának figyelembevételével a következő
intézkedéseket hozhatja:
a) a szolgáltató progresszivitási szintjét visszaminősíti;
b) ha az egészségügyi szolgáltató a figyelmeztetés szankció alkalmazása keretében vagy egészségügyi bírság
kiszabásával egyidejűleg megállapított kötelezettséget a megadott határidőre nem teljesítette, az egészségügyi
államigazgatási szerv újabb határidő tűzése mellett (ismételten) egészségügyi bírságot szab ki, egyidejűleg
rendelkezhet az egészségügyi szolgáltató adott szakmára, szaktevékenységre vonatkozó működési engedélyének
visszavonásáról;
c) ha az egészségügyi szolgáltató határidőre sem teljesíti a (2) bekezdés szerinti határozatban előírt
kötelezettségeket, az egészségügyi államigazgatási szerv az adott szakmára, szaktevékenységre vonatkozó
működési engedélyét visszavonja;
d) ha az egészségügyi szolgáltató tevékenységét nem a működési engedélyben foglaltaknak megfelelően végzi, és
a figyelmeztetés szankció alkalmazása keretében vagy egészségügyi bírság kiszabásával egyidejűleg megállapított
határidőre sem tett eleget a működési engedélyben foglaltaknak megfelelő működtetésnek, az egészségügyi
államigazgatási szerv az adott szakmára, szaktevékenységre vonatkozó működési engedélyét visszavonja;
e) ha az egészségügyi szolgáltató a működési engedélyben nem szereplő szolgáltatást nyújt, és a figyelmeztetés
szankció alkalmazása keretében vagy egészségügyi bírság kiszabásával egyidejűleg megállapított határidőre
sem kérte a működési engedélye módosítását, az egészségügyi államigazgatási szerv az adott szakmára,
szaktevékenységre vonatkozó működési engedélyét visszavonja;
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f ) ha a szakfelügyeleti vizsgálat olyan szakmai szabályok súlyos megsértését tárta fel, mely a betegek biztonságos
ellátását veszélyezteti, az egészségügyi államigazgatási szerv az adott szakmára, szaktevékenységre vonatkozó
működési engedélyét visszavonja.”
7. §		
Az Ehi. 11. § (2) bekezdésében az „elrendeli” szövegrész helyébe a „figyelmeztetés szankció alkalmazása keretében
vagy egészségügyi bírság kiszabásával egyidejűleg elrendeli” szöveg lép.
8. §		
Hatályát veszti az Ehi. 13/A. § (6) bekezdése.

4. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása
9. §

(1) A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 12. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) A szerencsejáték-felügyeleti hatóság a szerencsejáték-szervezővel, illetve az e törvény hatálya alá tartozó
tevékenységet folytató bármely szervezettel vagy személlyel, valamint a szervezetek vezetőjével vagy vezető
tisztségviselőjével szemben a (2)–(3) bekezdésekben foglaltak szerinti közigazgatási bírságot szabhat ki.”
(2) Az Szjtv. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a szerencsejáték-felügyeleti hatóság megállapítja, hogy az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységet
folytató szervezet vagy személy a (2) és (3) bekezdésben foglalt előírásokat megsértette, közigazgatási szankció
alkalmazása mellett kötelezheti a jogsértőt a jogsértés abbahagyására, illetve elrendelheti a jogsértő állapot
megszüntetését.”
(3) Az Szjtv. 12. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Kizárt a figyelmeztetés szankció alkalmazása engedély nélküli szerencsejáték-szervezés esetén.
A szerencsejáték-felügyeleti hatóság a tényállás összes körülményére figyelemmel a (3) bekezdés d) pontjában
meghatározott bírság alsó mértékénél alacsonyabb összegű közigazgatási bírság kiszabásáról, vagy annak
mellőzéséről is dönthet.”

10. §		
Az Szjtv.
a)
2. § (7a) bekezdésében, 36/H. § (3) bekezdésében és 37. § 30. pont c) alpontjában a „bírsággal” szövegrész
helyébe a „közigazgatási bírsággal” szöveg,
b)
10. § (1) bekezdésében, 12. § (2), (3), (6) és (7) bekezdésében és 36/H. § (3) bekezdésében a „bírság”
szövegrész helyébe a „közigazgatási bírság” szöveg,
c)
2. § (7a) bekezdésében, 12. § (5)–(6) bekezdésében és 36/M. § (4) bekezdésében a „bírságot” szövegrész
helyébe a „közigazgatási bírságot” szöveg,
d)
12. § (7) bekezdésében az „intézkedés” szövegrész helyébe az „intézkedés vagy közigazgatási szankció”
szöveg,
e)
13. § (3) bekezdésében az „intézkedéseket” szövegrész helyébe az „intézkedéseket, valamint közigazgatási
szankciókat” szöveg
lép.

5. A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény módosítása
11. §		
A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény VI. fejezete helyébe a következő fejezet lép:

„VI. fejezet
Piacfelügyelet és jogkövetkezmények
12. § (1) A mérésügyi szerv a mérésügyi piacfelügyeleti jogkörében eljárva
a) a hitelesítési engedélyezési eljárásával biztosítja, hogy ne kerüljenek forgalomba,
b) más piacfelügyeleti hatóságokkal együttműködve elősegíti, hogy ne maradjanak a forgalomban
a fogyasztók jogi érdekeit sértő vagy veszélyeztető, kötelező hitelesítés körébe tartozó mérőeszközök.
(2) A mérésügyi ellenőrzés során feltárt hiányosságok súlyától függően a mérésügyi szerv a felelős személyt
figyelmeztetés szankcióval sújtja vagy intézkedésként
a) a felügyeleti szervet vagy a felelős személyeket tájékoztatja a hiányosságokról és felelősségre vonást
kezdeményez,
b) a hitelesítést érvényteleníti és a mérőeszköz használatát megtiltja,
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c) megismételt típusvizsgálat kedvezőtlen eredménye esetén a hitelesítési engedélyt visszavonja,
d) dönt a hibás mérőeszköz használatra alkalmatlanná tételéről,
e) szabálysértési vagy büntető eljárást kezdeményez a felelős személy ellen.”

6. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása
12. §

(1) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Csődtv.) 27/C. §-a
a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5b) Az (5) bekezdés szerinti eljárásokban bírság helyett figyelmeztetés nem alkalmazható.”
(2) A Csődtv. 66. §-a a következő (6b) bekezdéssel egészül ki:
„(6b) A (6) bekezdés szerinti eljárásokban bírság helyett figyelmeztetés nem alkalmazható.”

13. §		
Hatályát veszti a Csődtv. 66. § (6) bekezdésében az „A bírság kiszabása során a hatóság figyelembe veszi a mulasztás
vagy jogszabálysértés jellegét, súlyosságát, egyszeri vagy ismétlődő jellegét.” szövegrész.

7. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása
14. §		
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 58/A. §-a
a következő (2l) bekezdéssel egészül ki:
„(2l) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a befogadást a (2h) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott
esetben, valamint a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásra vonatkozó szabályok
megszegése esetén a (2h) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben figyelmeztetés alkalmazása nélkül vonja
vissza.”
15. §

(1) Az Szt. 92/K. § (4d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4d) A működést engedélyező szervnek a szolgáltatói nyilvántartással kapcsolatos hatósági eljárásaiban
a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény szerinti figyelmeztetés nem alkalmazható.”
(2) Az Szt. 92/K. §-a a következő (4e) bekezdéssel egészül ki:
„(4e) A szolgáltatói nyilvántartásra vonatkozó hatósági eljárásokban a fenntartó a kérelmeket, a kérelemhez
csatolandó iratokat és nyilatkozatokat, valamint a működést engedélyező szervnek benyújtandó más iratokat
elektronikus úton nyújtja be, a működést engedélyező szerv felé fennálló, jogszabályban meghatározott
bejelentési kötelezettségét elektronikus úton teljesíti, a működést engedélyező szerv a döntéseit és az ellenőrzés
megindításáról szóló értesítéseit elektronikus úton közli. A fenntartó meghatalmazotti képviselőjének adott
meghatalmazás papíralapon is benyújtható.”
(3) Az Szt. 92/K. §-a a következő (11)–(13) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Ha bejegyzés hiányában nyújtanak szociális szolgáltatást, a működést engedélyező szerv szociális igazgatási
bírságot szab ki, és
a) felszólítja a szociális szolgáltatást működtető, megszervező személyt, szervezetet, hogy a felszólítás közlésétől
számított tizenöt napon belül kérelmezze a bejegyzést, feltéve, hogy a szociális szolgáltatás eleget tesz
a bejegyzéshez szükséges feltételeknek, vagy a feltételek tizenöt napon belül biztosíthatók,
b) bentlakásos intézményi ellátás esetén az ügynek az ellátottak szempontjából előnyös rendezése érdekében
a bejegyzéshez szükséges feltételek megteremtéséről és az ideiglenes működés feltételeiről a szociális szolgáltatást
működtető, megszervező személlyel, szervezettel hatósági szerződést köthet,
c) az a) és b) pontban nem említett esetben kötelezi a szociális szolgáltatást működtető, megszervező személyt,
szervezetet a szolgáltatásnyújtás megszüntetésére.
(12) Ha a szociális szolgáltatást működtető, megszervező személy vagy szervezet a bejegyzés iránti kérelmet
– a (11) bekezdés a) pontja szerinti – határidőben nem nyújtja be, vagy kérelmét elutasítják, a működést
engedélyező szerv ismételten bírságot szab ki, és kötelezi a szociális szolgáltatást működtető, megszervező
személyt, szervezetet a szolgáltatásnyújtás megszüntetésére.
(13) A szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés hiányában működő szociális szolgáltatás megszüntetése esetén
az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv – az ellátatlanul maradó rászoruló
személyek további ellátása érdekében – a bejegyzés hiányában működő szolgáltatás helyszínéül szolgáló ingatlanba
beléphet, az ott ellátott személyek ellátásával kapcsolatos dokumentációba betekinthet, arról másolatot készíthet,
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és az ellátottakkal személyes kapcsolatot létesíthet a gondozási szükségletük felmérése és a legmegfelelőbb
elhelyezésük érdekében.”
16. §		
Az Szt. 92/M. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A fenntartóra kiszabott bírság összegét – a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben
meghatározott szempontokon túl – a bírság megfizetésének az ellátás színvonalára gyakorolt hatására tekintettel
kell megállapítani.”
17. §		
Hatályát veszti az Szt. 92/L. § (4) bekezdése.

8. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása
18. §		
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) „Bírság, intézkedések és biztosítékok” alcíme
a következő 41/B–41/D. §-sal egészül ki:
„41/B. § (1) A 41. § (1) és (4) bekezdésében, továbbá a 41/A. § (10) bekezdésében meghatározott jogsértések esetén
közigazgatási szankcióként figyelmeztetés nem alkalmazható.
(2) A bányafelügyelet nem alkalmazhat közigazgatási szankciót, ha
a) a jogsértő magatartásnak a bányafelügyelet tudomására jutásától számított egy év, vagy
b) az elkövetéstől számított
ba) a 41/A. § (1) bekezdés d) pontja esetében tíz év,
bb) egyéb esetben öt év
eltelt.
(3) A tevékenységtől történő eltiltás hatálya a 41. § (2) és (5) bekezdésében meghatározott esetekben a döntés
véglegessé válásától számított 6 hónapnál hosszabb időre nem szólhat.
41/C. § (1) A bányafelügyelet a robbantásvezetőt, a robbantómestert kétéves időtartamra eltiltja a tevékenység
gyakorlásától, ha halmozottan vagy egy éven belül ismétlődően megszegi a vonatkozó biztonsági szabályokat, vagy
szabályszegésével súlyos balesetet vagy súlyos üzemzavart okoz.
(2) Az eltiltást követően a robbantásvezető vagy a robbantómester az engedélye szerinti tevékenységet akkor
folytathatja, ha a robbantásvezetői, illetve robbantómesteri engedély meghosszabbítására előírt tanfolyamon részt
vett és sikeres vizsgát tett.
41/D. § Ha a robbanóanyag-gyártó létesítmény, -építmény, -épület, -műtárgy, -tűzszakasz, -helyiség, -szabadtér
biztonsági felülvizsgálata során az ellenőrző szerv a létesítmény nem kielégítő biztonságát állapítja meg,
a munkavédelmi hatóság a létesítmény vagy annak egyes részei üzemeltetését – a kielégítő biztonság ismételt
megvalósításáig – felfüggeszti.”
19. §		
A Bt. 41. § (1) bekezdésében az „eltiltja a tevékenység folytatásától, valamint kötelezi a jogosulatlanul kitermelt érték
megfizetésére.” szövegrész helyébe az „a jogsértő magatartás abbahagyására, valamint a jogosulatlanul kitermelt
érték megfizetésére kötelezi.” szöveg lép.
20. §		
Hatályát veszti a Bt. 41/A. § (1b) bekezdése.

9. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása
21. §

(1) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 82. § (5) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(5) A munkavédelmi bírságot a súlyos veszélyeztetést feltáró felügyelő javaslata alapján a munkavédelmi
hatóság szabja ki. A munkavédelmi hatóság a munkavédelmi bírság összegének megállapításánál a közigazgatási
szabályszegések szankcióiról szóló törvényben meghatározott szempontok mellett mérlegeli
a) a megsértett jogszabályi előírások számát,
b) a veszélyeztetés várható következményeit,
c) a sérülés és az egészségkárosodás mértékét,
d) a munkáltató vagy a 40. § (2) bekezdésében meghatározott összehangolási kötelezettséget elmulasztó személy
vagy szervezet által foglalkoztatott munkavállalók számát és éves nettó árbevételét vagy mérlegfőösszegét,
e) a határértékkel jellemzett kóroki tényezőkre megadott határérték túllépése mértékét, valamint
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f ) a bírság kiszabására okot adó veszélyeztetés kialakulásához vezető egyéb mulasztás személyi és tárgyi
körülményeit.”
(2) Az Mvt. 82/D. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A honvédelemért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó eljárások kivételével az (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott jogszabálysértés esetén közigazgatási szankcióként figyelmeztetés nem alkalmazható.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott jogszabálysértés esetén a munkavédelmi hatóság a közigazgatási bírságot
helyszíni bírságként is kiszabhatja.”
22. §

(1) Az Mvt. 83/B. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nyilvántartás tartalmazza)
„b) a jogsértést megállapító határozat
ba) keltét,
bb) számát, valamint
bc) véglegessé válásának és végrehajthatóvá válásának időpontját;”
(2) Az Mvt. 83/B. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás – a (2) bekezdés a) pontjában, és b) pont bb) alpontjában
foglalt adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

23. §		
Az Mvt. 82/D. § (2) bekezdésében a „kiszabott bírság” szövegrész helyébe a „kiszabott közigazgatási bírság”
szöveg lép.

10. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása
24. §

(1) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) „Környezetvédelmi
bírság” alcíme a következő 107/A. §-sal egészül ki:
„107/A. § A vízvédelmi hatósági hatáskörben kiszabott bírság helyett figyelmeztetés, mint közigazgatási szankció
nem alkalmazható.”
(2) A Kt. a 107/A. §-t követően a következő alcímmel és 107/B. §-sal egészül ki:

„Eltiltás
107/B. § Környezetvédelmi hatósági ügyekben a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben
meghatározott eltiltásként a tevékenység korlátozása, felfüggesztése, megtiltása, a határozat szankciós
visszavonása, valamint a nyilvántartásból való törlés a szabályszerű tevékenység visszaállítása érdekében szükséges
kötelezettségek teljesítéséig terjedő időtartamra rendelhető el.”

11. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása
25. §		
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 32/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a §
a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Aki a 29. § (4) bekezdésében foglaltakon túl jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül
alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához
igazodó, legfeljebb 1 000 000 forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A természetes személyre
kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.
(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályszegések miatt – a vízgazdálkodási adatszolgáltatási vagy
nyilvántartás-vezetési kötelezettség megszegésének kivételével – közigazgatási szankcióként figyelmeztetés nem
alkalmazható.”

12. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása
26. §

(1) A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 3. §-a a következő (2o) bekezdéssel egészül ki:
„(2o) A katonai légügyi hatóság eljárásában a tevékenység végzésétől történő eltiltás legfeljebb a döntés véglegessé
válásától számított 365 napra szólhat. A katonai légügyi hatóság intézkedhet továbbá a tevékenység végzésének
feltételhez kötéséről.”
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(2) Az Lt. 66/A. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A bírság összegét – a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben meghatározott
szempontokon túlmenően – a jogsértés veszélyességének mértékére tekintettel kell meghatározni.”
(3) Az Lt. 66/A. §-a a következő (4)–(4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Nem alkalmazható közigazgatási szankcióként figyelmeztetés az (1) bekezdés a), c), d), e), valamint g) pontjában
meghatározott közigazgatási szabályszegés miatt indult közigazgatási hatósági eljárásban.
(4a) A légiközlekedési hatóság az engedélyben vagy a vonatkozó jogszabályokban foglaltak megsértése esetén
jogosult az engedély visszavonására vagy felfüggesztésére.
(4b) A légiközlekedési hatóság eljárásaiban a tevékenység végzésétől történő eltiltás legfeljebb a döntés véglegessé
válásától számított három évre szólhat.”
27. §		
Hatályát veszti az Lt. 66/A. § (1) bekezdésében az „– a légiközlekedési bírság kivetésének részletes szabályairól és
a beszedett bírság összegének felhasználási rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint –”
szövegrész.

13. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása
28. §

(1) A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 9/B. § h) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter)
„h) a megyei önkormányzatok, a fővárosi önkormányzat és a megyei jogú városok önkormányzatainak bevonásával
kidolgozza a területi szempontú fejlesztéseket tartalmazó operatív programokat, gondoskodik megvalósításukról,
érvényesülésük érdekében nyomon követi és értékeli azok végrehajtását;”
(2) A Tftv. 11. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A megyei önkormányzat és a fővárosi önkormányzat területfejlesztési feladatai:
a területfejlesztési tervezéssel összefüggő feladatok ellátása keretében:)
„aa) az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval összhangban – a megyei jogú városok
önkormányzatainak, valamint a fővárosi kerületi önkormányzatok bevonásával – kidolgozza és határozattal
elfogadja a megyei és a fővárosi területfejlesztési koncepciót, illetve – a megyei és a fővárosi területfejlesztési
koncepció és a megyei területrendezési terv figyelembevételével – a megyei és a fővárosi területfejlesztési
programot, a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter állásfoglalásának beszerzését követően,”

14. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
módosítása
29. §		
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 11. §-a a következő
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A honvédelemért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó eljárások kivételével közigazgatási
szankcióként figyelmeztetés nem alkalmazható az alábbi közigazgatási szabályszegések miatt indult közigazgatási
hatósági eljárásokban:
a) tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet vagy robbanást idézett elő,
b) tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt idéztek elő,
c) kiürítésre szolgáló nyílászáró lezárása, üzemszerű zárvatartása a nyílászáró vészeseti nyithatóságának biztosítása
nélkül,
d) épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben szabálytalan tárolás,
a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési
útvonalnak, kiürítésre szolgáló nyílászáró nyílásának a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli
leszűkítése,
e) szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel vagy oltóvíz-felhasználás akadályozása,
f ) a tűzoltóság beavatkozásának akadályozása,
g) tűzoltó készülék készenlétben tartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével),
h) jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának elmulasztása,
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i) ha az üzemeltető – aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva – megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi
szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével nem gondoskodik a tűzvédelemről ott,
ahol ezt jogszabály előírja.”

15. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása
30. §

(1) A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 78. § (4a) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(4a) A (4) bekezdés hatálya alá nem tartozó, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi
kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok hatálya alá tartozó, jogellenes
cselekménnyel érintett természeti érték – a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi
kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló
kormányrendelet szerint – visszatartható, lefoglalható, zár alá vehető vagy elkobozható.”
(2) A Tvt. 80. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Aki tevékenységével vagy mulasztásával)
„e) természetvédelmi hatósági engedélyköteles tevékenységet, vagy – a természetvédelmi hatóság szakhatósági
közreműködési kötelezettségéhez, vagy természetvédelmi szakkérdés vizsgálati kötelezettséghez kötött – más
hatósági engedélyköteles tevékenységet engedély nélkül vagy az engedély természetvédelmi előírásaitól eltérően,
továbbá a természet védelmét szolgáló jogszabályi előírást érintő bejelentést, ellenőrzött bejelentést anélkül vagy
a tevékenység megkezdésére való jogosultság megnyílását megelőzően végez,”
(természetvédelmi bírságot köteles fizetni.)
(3) A Tvt. 80. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Kizárt a figyelmeztetés alkalmazása, ha
a) védett természeti terület, Natura 2000 terület vagy védett természeti érték, barlang vagy az Európai Közösségben
természetvédelmi szempontból jelentős faj egyedének károsítása, veszélyeztetése, elpusztítása következett be,
b) a tevékenység vagy a mulasztás által okozott körülmény védett élő szervezet, életközösség élőhelyét, illetve
élettevékenységét jelentős mértékben zavarja,
c) a természetvédelmi hatósági engedélyköteles tevékenységet, vagy – a természetvédelmi hatóság szakhatósági
közreműködési kötelezettségéhez, vagy a természetvédelmi szakkérdés vizsgálati kötelezettséghez kötött – más
hatósági engedély-köteles tevékenységet engedély nélkül vagy az engedély természetvédelmi előírásaitól eltérően
végezték, továbbá ha a természet védelmét szolgáló jogszabályi előírást érintő bejelentést, ellenőrzött bejelentést
anélkül, vagy a tevékenység megkezdésére való jogosultság megnyílását megelőzően végezték, vagy
d) a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai
közösségi jogi aktusok előírásainak megszegésére kerül sor.
(5b) A természetvédelmi hatóság, valamint a természetvédelmi őr a természetvédelmi bírság helyszíni bírságként
történő kiszabására jogosult.”
(4) A Tvt. 80/A. §-a a következő (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szabálysértés esetén a figyelmeztetés alkalmazása kizárt.
(6) A 10. § (4) bekezdése szerinti hatóság jogosult az inváziós bírság helyszíni bírságként történő kiszabására.
(7) Az inváziós bírsággal kapcsolatos elévülésre a 80. § (3) bekezdés rendelkezését kell alkalmazni.”

31. §		
A Tvt.
a)
37. § (3) bekezdésében és 44. § (3) bekezdésében a „folytatásától” szövegrész helyébe a „végzésétől” szöveg,
b)
78. § (4c) bekezdésében az „a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint
a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok
hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény 4. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe
az „a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 14. § (2) bekezdése” szöveg,
c)
85. § (1) bekezdés 11. pontjában a „módját” szövegrész helyébe a „módját, valamint a bírság megfizetésének
részletszabályait” szöveg
lép.
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16. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény
módosítása
32. §

(1) A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.)
27. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Amennyiben a vadászterületnek minősülő föld tulajdonosa, illetőleg a vadászatra jogosult a vadászati jog
gyakorlási vagy hasznosítási kötelezettségének a vadászati hatóság felszólítását követően sem tesz eleget, vagy
a vad- és élőhelyének védelmére előírt kötelezettségeit megszegi, és ezáltal az adott vadászterület vadlétszámának,
nem vadászható állatfaj egyedének és más élő szervezetnek – beleértve a természetvédelmi oltalom alatt álló élő
szervezeteket is – a fennmaradását közvetlenül vagy súlyosan sérti, illetve veszélyezteti, a vadászati hatóság – a vad- és
élőhelyének védelme, valamint a vadkárok megelőzése érdekében – a fenti cselekményekért, vagy mulasztásokért felelős
földtulajdonos vagy vadászatra jogosult költségére határozatában)
„g) a vadászatra jogosultat a vadgazdálkodási és vadászati tevékenység végzésétől eltiltja”
[az a)–g) pontokban foglaltak a továbbiakban együtt: a vadászati jog kényszerhasznosítása.]
(2) A Vtv. 27/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a nagyvadtartó a vadászati hatóság figyelmeztetését követően sem biztosítja a nagyvadtartás jogszabályban
vagy az engedélyező határozatban előírt feltételeit, a vadászati hatóság a nagyvadtartót a tevékenységtől eltiltja, és
a nagyvadtartó költségére a zárttéren tartott nagyvadállomány felszámolását rendeli el.”
(3) A Vtv. 74/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a vadászati hatóság megállapítja, hogy a vadászatra jogosult az adott trófeás vadfaj hasznosítása során
szakszerűtlen vadgazdálkodási tevékenységet folytat, a trófeás nagyvadállomány minőségi védelme érdekében
figyelmezteti a vadászatra jogosultat a szakszerűség betartására. Ha a vadászatra jogosult a figyelmeztetésben
foglaltakat nem tartja be, a vadászati hatóság a vadászatra jogosultat a trófeás vad hasznosításától eltiltja.
A vadászati hatóság a tiltásban foglaltak megszegése esetén vadgazdálkodási bírságot szab ki.”
(4) A Vtv. 82. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„82. § (1) A vadászati hatóság a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben meghatározott
szankciókon kívül a hatósági vadászat elrendelése közigazgatási szankciót is alkalmazhatja, ha az elrendelésre
a 80. § (4) bekezdésben foglaltak miatt kerül sor.
(2) A tevékenység végzésétől való eltiltás közigazgatási szankció alatt a trófeás vad hasznosításától való eltiltást is
érteni kell.
(3) A tevékenység végzésétől történő eltiltás legfeljebb öt vadászati évre rendelhető el.
(4) Figyelmeztetés nem alkalmazható közigazgatási szankcióként a 83. § (1) bekezdésében, valamint a 84. §
(1) bekezdésében meghatározott esetekben.”
(5) A Vtv. 83. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A vadgazdálkodási bírság mértéke
a) az (1) bekezdés a) és i) pontja, a (6) bekezdése, valamint a 74/A. § (4) bekezdése szerinti esetben legalább
ötvenezer, legfeljebb egymillió forint,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a vadgazdálkodási bírság mértéke trófeás vad esetében a trófea
értékétől függően egyedenként legalább százezer, legfeljebb ötmillió forint, míg nőivarú egyed és egyéb vadfaj
esetében a vad fajától függően egyedenként legalább ötvenezer, legfeljebb egymillió forint,
c) az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben trófeánként ötvenezer forint,
d) az (1) bekezdés d)–h) pontja szerinti esetekben legalább százezer és legfeljebb ötmillió forint.
(3a) A (3) bekezdésben meghatározott esetekben a vadgazdálkodási bírság ismételten is kiszabható.”
(6) A Vtv. 83. § (4) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés g) pontja szerint a vadgazdálkodási szabályok megsértésének minősül, ha a vadászatra jogosult:]
„f ) a 74/A. § (2) bekezdésben meghatározott korlátozást megszegi;”

33. §		
A Vtv.
a)
9. § (5) és (8) bekezdésében, valamint 73. § (1) bekezdésében a „dámszarvas” szövegrész helyébe
a „dámszarvas, szikaszarvas” szöveg,
b)
27. § (1) bekezdésében a „felszólítását” szövegrész helyébe a „figyelmeztetését” szöveg,
c)
27/A. § (2) bekezdésében az „a fácán, fogoly, tőkés réce, gímszarvas, dámszarvas, őz, muflon, illetve vaddisznó
zárt térben,” szövegrész helyébe az „az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott vadfajok”
szöveg,
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

l)
m)
lép.
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27/C. § (1) bekezdésében a „vadászterület gímszarvas, dámszarvas, őz, muflon, valamint vaddisznó”
szövegrész helyébe a „vadászterületnek a vadászható nagyvadfajok” szöveg,
27/C. § (5) bekezdésében a „felszólítására” szövegrész helyébe a „figyelmeztetésére” szöveg,
27/D. § (3) bekezdésében a „hatóság felszólítására” szövegrész helyébe a „vadászati hatóság
figyelmeztetésére” szöveg,
27/F. § (1) bekezdésében az „a 27/A. § (2) bekezdésben felsorolt” szövegrész helyébe az „a vadászható” szöveg,
27/F. § (4) bekezdés a) pontjában a „felszólítását” szövegrész helyébe a „figyelmeztetését” szöveg,
35. § (3) bekezdésében a „határozatában felhívja” szövegrész helyébe a „figyelmezteti” szöveg,
52. § (2) bekezdésében a „felhívására” szövegrész helyébe a „figyelmeztetésére” szöveg, a „vadászatot
felfüggeszti” szövegrész helyébe a „vadászatra jogosultat a vadászati tevékenység végzésétől eltiltja” szöveg,
71. § (1) bekezdés 6. pontjában a „gímszarvasra, dámszarvasra, muflonra, őzre, valamint – a sörétes
vadászlőfegyverből kilőhető golyóval történő vadászat kivételével – a vaddisznóra történő vadászat esetén”
szövegrész helyébe a „nagyvadfajok vadászata során – a sörétes vadászlőfegyverből kilőhető golyóval
folytatott vaddisznó vadászat kivételével –” szöveg,
71. § (1) bekezdés 25. pontjában a „dámszarvasra” szövegrész helyébe a „dámszarvasra, szikaszarvasra” szöveg,
83. § (4) bekezdés e) pont eb) alpontjában a „felhívására” szövegrész helyébe a „figyelmeztetésére” szöveg

34. §		
Hatályát veszti a Vtv. 83. § (5) bekezdése.

17. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása
35. §

(1) A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 6. § (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(2) Figyelmeztetés
a) az (1) bekezdés k) pontja szerinti közigazgatási bírság,
b) a 6/A. § (1) bekezdés szerinti munkaügyi bírság, valamint
c) a 7/A. § (1) bekezdése szerinti befizetésre kötelezés
esetén nem alkalmazható.”
(2) A Met. 7. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A munkaügyi bírság legkisebb összege 30 000 Ft.
(4) Ha az eljárás alá vont foglalkoztatónál az ellenőrzés megkezdésekor a foglalkoztatottak száma a húsz főt nem
haladja meg, a munkaügyi bírság legmagasabb összege ötmillió forintig terjedhet.”
(3) A Met. 7. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A munkaügyi bírság összegének megállapításánál mérlegelési szempontként figyelembe kell venni
a) a hatósági eljárásban megállapított jogszabálysértések számát, valamint
b) annak tényét, ha a munkaügyi hatóság a korábbi munkaügyi ellenőrzés eredményeként meghozott, bírságot
kiszabó hatósági döntés véglegessé válásától számított három éven belül legalább egy, a korábbival azonos
jogsértést tárt fel.”
(4) A Met. 7/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a munkaügyi hatóság a foglalkoztatót az (1) bekezdés szerinti befizetésre kötelezte, vagy a 7/B. §, valamint
a 8/D. § (7) és (8) bekezdése szerint közigazgatási bírság szankciót alkalmazott, ugyanezen jogszabálysértés miatt
munkaügyi bírság nem szabható ki.”
(5) A Met. 8. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A munkaügyi hatóság által a (4) bekezdés alapján átadott adatok tartalmazzák]
„a) a jogsértés tényét megállapító
aa) végleges határozat számát és
ab) a határozat véglegessé válásának időpontját.”
(6) A Met. 8. § (6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6a) A (6) bekezdés szerinti nyilvántartás – a természetes személyazonosító és a lakcím-azonosító adatok és
az (5) bekezdés a) pont aa) alpontjában foglalt adat kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”
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36. §		
A Met.
a)
6. § (1) bekezdésében az „a következő intézkedéseket alkalmazhatja” szövegrész helyébe az „a következő
jogkövetkezményeket alkalmazhatja” szöveg,
b)
6/A. § (1) bekezdésében a „Munkaügyi bírság kiszabása nem mellőzhető” szövegrész helyébe
az „A munkaügyi hatóság munkaügyi bírságot szab ki” szöveg
lép.
37. §		
Hatályát veszti a Met.
a)
6. § (3) bekezdése,
b)
6. § (7) bekezdésében a „ , vagy a figyelmeztetést” szövegrész.

18. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat
igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása
38. §		
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási
szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 31. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A (6) és (7) bekezdésben meghatározott jogsértések esetén a figyelmeztetés alkalmazása kizárt.”

19. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása
39. §		
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 15. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Az atomenergia alkalmazási körébe tartozó hatósági eljárások során megállapított jogszabálysértések esetén
nem alkalmazható figyelmeztetés, ha
a) a jogsértés rendkívüli esemény, nukleáris veszélyhelyzet vagy atomkár bekövetkezéséhez vezethet,
b) a jogszabályban foglalt követelmények oly módon sérülnek, hogy ennek következtében ellenőrizetlen és
szabályozatlan nukleáris láncreakció jöhet létre,
c) a 4. § (3) bekezdés c) pontja szerinti követelmények nem teljesülnek, vagy
d) a jogszabálysértés következményeinek helyreállítására nincs lehetőség.”

20. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása
40. §		
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 98. §-a
a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) A működést engedélyező szervnek a szolgáltatói nyilvántartással kapcsolatos hatósági eljárásaiban
a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény szerinti figyelmeztetés nem alkalmazható.”
41. §		
A Gyvt. „Szolgáltatói nyilvántartás és a szolgáltatók, intézmények, hálózatok ellenőrzése” alcíme a következő 98/A. és
98/B. §-sal egészül ki:
„98/A. § (1) Ha bejegyzés hiányában végeznek gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet,
a működést engedélyező szerv gyermekvédelmi igazgatási bírságot szab ki, és
a) felszólítja a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet működtető, megszervező személyt,
szervezetet, hogy a felszólítás közlésétől számított tizenöt napon belül kérelmezze a bejegyzést, feltéve, hogy
a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység eleget tesz a bejegyzéshez szükséges feltételeknek, vagy
a feltételek tizenöt napon belül biztosíthatók,
b) az a) pontban nem említett esetben kötelezi a szolgáltató tevékenységet működtető, megszervező személyt,
szervezetet a szolgáltató tevékenység megszüntetésére.
(2) Ha a szolgáltató tevékenységet működtető, megszervező személy vagy szervezet a bejegyzés iránti kérelmet
határidőben nem nyújtja be, vagy kérelmét elutasítják, a működést engedélyező szerv ismételten bírságot szab ki,
és kötelezi a szolgáltató tevékenységet működtető, megszervező személyt, szervezetet a szolgáltató tevékenység
megszüntetésére.
98/B. § Ha a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást vagy annak e törvényben meghatározott feladatait nem
az állami fenntartó által létrehozott intézmény végzi, a működést engedélyező szerv a jogosulatlanul végzett
tevékenység miatt kötelezi a szolgáltató tevékenységet végző, megszervező személyt, szervezetet a szolgáltató
tevékenység megszüntetésére.”
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42. §		
A Gyvt. 100/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A fenntartóra kiszabott bírság összegét – a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben
meghatározott szempontokon túl – a bírság megfizetésének az ellátás színvonalára gyakorolt várható hatására
tekintettel kell megállapítani.”
43. §		
Hatályát veszti a Gyvt. 100/A. § (2a) bekezdése.

21. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása
44. §

(1) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 38/C. §
(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara a jogszabályi rendelkezések megsértésével kiállított energetikai
tanúsítvány kiállítójával szemben figyelmeztetéssel élhet vagy bírságot szab ki.”
(2) Az Étv. 46. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az építésfelügyeleti hatóság az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint ellátja
az építési folyamat felügyeletét, ellenőrzi az építmény műszaki állapotát, valamint feltárja a szabálytalan építkezéseket.
Ennek keretében)
„e) az ellenőrzés alapján saját hatáskörben közigazgatási szankciót állapít meg, ennek keretében
ea) építésfelügyeleti intézkedést tesz,
eb) építésfelügyeleti bírságot szab ki.”
(3) Az Étv. 52. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben meghatározott figyelmeztetés
a) építésügyi hatósági eljárásban, valamint
b) az építésfelügyeleti hatósági eljárásban az állékonyságot, az életet vagy egészséget veszélyeztető állapot
előidézése esetén
nem alkalmazható.”

45. §		
Az Étv.
a)
46. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „megszüntetését elrendeli” szövegrész helyébe
a „megszüntetésére kötelez” szöveg,
b)
46. § (3) bekezdés e) pont eb) alpontjában a „bontást” szövegrész helyébe az „intézkedésként bontást” szöveg,
c)
46. § (4) bekezdés a) pontjában az „a) és b) pontja” szövegrész helyébe a „b) pontja” szöveg,
d)
47. § (2) bekezdésében a „hatóságnak” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg, az „el kell rendelnie” szövegrész
helyébe a „kötelezésként elrendeli” szöveg,
e)
48/A. § (2) bekezdésében a „hatóság elrendeli” szövegrész helyébe a „hatóság kötelezésként elrendeli” szöveg,
f)
49. § (5) bekezdésében az „építésügyi bírságot nem szab ki” szövegrész helyébe a „közigazgatási szankciót
nem alkalmaz” szöveg,
g)
52. § (1) bekezdésében az „a következő jogkövetkezményeket alkalmazza:” szövegrész helyébe az
„a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény rendelkezései figyelembevételével a következő
jogkövetkezményeket alkalmazza:” szöveg,
h)
52. § (1) bekezdés e) pontjában az „a névjegyzéket” szövegrész helyébe az „intézkedésként a névjegyzéket”
szöveg,
i)
58. § (3) bekezdésében az „eljárások” szövegrész helyébe az „eljárásokban, valamint az arra tekintettel indult
kamarai eljárásokban hozott döntésekkel szemben benyújtott fellebbezések” szöveg
lép.

22. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása
46. §		
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 91. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„91. § (1) Aki a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére történő, jogszabályban meghatározott bejelentési,
nyilvántartási, adatszolgáltatási, vagy a nyugdíjbiztosítási feladatok ellátásával kapcsolatos egyéb kötelezettségét
nem teljesíti, vagy késedelmesen teljesíti, illetve annak nem az előírt módon tesz eleget, 50 000 forinttól
500 000 forintig terjedő, a jogsértés egy éven belüli ismételt megállapítása esetén 1 000 000 forintig terjedő
mulasztási bírságot köteles fizetni.
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(2) A mulasztási bírságot az ügyben eljárt nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez kell befizetni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szabályszegés esetén figyelmeztetésnek helye nincs.”

23. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása
47. §

(1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 45. §-a a következő
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a fővárosi és megyei kormányhivatal a keresőképtelenség felülvizsgálata során az egészségügyi
dokumentációban hiányosságot észlel, adminisztrációs kötelezettség elmulasztása vagy szakmai hiányosság miatt
közigazgatási bírságot szab ki.”
(2) Az Ebtv. 80. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A (6) bekezdés szerinti mulasztási bírságot a Közigazgatási Szankciók Nyilvántartásába nem kell bejegyezni.
Nem szabható ki mulasztási bírság, ha a bejelentési kötelezettségre előírt határidő lejártától számított öt év eltelt.”

24. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása
48. §

(1) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 9. §-a a következő (5) bekezdéssel
egészül ki:
„(5) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően a Kormány által határozatban jóváhagyott E-ingatlan-nyilvántartási
rendszer fejlesztése során az adatfeldolgozási feladatokat a rendszerfejlesztéshez szükséges mértékben az a nem
állami tulajdonú gazdálkodó szervezet is elláthatja, amely a rendszerfejlesztést végzi.”
(2) Az Inytv. 32. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A belföldön kiállított magánokirat bejegyzés alapjául csak akkor szolgálhat, ha kitűnik belőle a keltezés helye és ideje,
továbbá, ha)
„c) az okirat aláírójának aláírását vagy kézjegyét az okiraton bíró vagy közjegyző hitelesíti, vagy”
(3) Az Inytv. 32. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Jelzálogjog alapítására, módosulására és megszűnésére vonatkozó bejegyzés olyan magánokirat alapján is
teljesíthető, amelyet a nyilatkozattevő hitelintézet – nevének feltüntetésével – szabályszerűen és nyilvánvalóan
azonosítható módon írt alá. Amennyiben a jelzálogjog jogosultja hitelintézet, jelzálogjog bejegyzése alapjául
szolgálhat az adós közokiratba foglalt egyoldalú tartozáselismerő nyilatkozata is, feltéve, hogy az tartalmazza
a zálogtárgyat, a biztosított követelést és a bejegyzett jogosult bejegyzési engedélyét.”
(4) Az Inytv. 39. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A beadvány megtartja a benyújtás időpontjának megfelelő ranghelyét, ha az elutasításra a (3) bekezdésben
foglaltak miatt került sor, és a döntés átvételétől számított 15 napon belül új kérelemben pótolták
az elutasításról szóló határozatban megjelölt hiányosságokat, vagy ha a kérelem visszautasítására a (4) bekezdés
f ) pontjára tekintettel került sor, és a döntés átvételétől számított 15 napon belül az új kérelmet a megfelelő
formanyomtatványon nyújtották be.”
(5) Az Inytv. 64. §-a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A per megindítása tényének feljegyzése tárgyában hozott bírósági végzés ellen külön fellebbezésnek van helye.”
(6) Az Inytv. 68. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A tulajdoni lapról kiállított papíralapú másolat csak hiteles másolatként szolgáltatható. Elektronikus
dokumentumként hiteles és nem hiteles másolat közvetlenül, illetve a Kormány által biztosított azonosítási
szolgáltatáson keresztül a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből szolgáltatható.”
(7) Az Inytv. „Adatlekérdezés a számítógéppel vezetett ingatlan-nyilvántartásból” alcíme a következő 79/A. §-sal
egészül ki:
„79/A. § Tulajdonilap-másolatnak az érte fizetendő igazgatási szolgáltatási díj összegét meghaladó ellenérték
fejében történő továbbadása vagy erre vonatkozó szolgáltatás felkínálása tilos. A jogszabálysértés megállapítása
esetén közigazgatási bírság kiszabásának van helye.”
(8) Az Inytv. 94. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) A (11) bekezdés szerinti összhangba hozatal során az egyéb közhiteles nyilvántartást vezető szerv
a nyilvántartását egybeveti az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokkal. Ha az egyéb közhiteles nyilvántartást
vezető szerv megállapítja, hogy az ingatlan-nyilvántartás nem vagy nem megfelelően tartalmazza az általa
közhitelesen nyilvántartott adatokat, az egyéb közhiteles nyilvántartást vezető szerv megkeresi az ingatlanügyi
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hatóságot az átvezetés iránt. Az ingatlan művelési ágát érintő változás esetén a megkereső szerv az ingatlannyilvántartási eljárást megelőzően gondoskodik a földminősítési eljárás lefolytatásának kezdeményezéséről.”
(9) Az Inytv. 94. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(14) Az ingatlan tulajdonosa vagy az, akinek jogi érdeke fűződik hozzá, az összhangba hozatalt a (11) bekezdés
szerinti határidőn belül az egyéb közhiteles nyilvántartást vezető szervnél indítványozhatja. A szerv
a kezdeményezést 15 napon belül megvizsgálja, és ha az alapos, a (12) bekezdésben foglaltak szerint
az ingatlanügyi hatóságnál hivatalból kezdeményezi az összhangba hozatalt.”
49. §		
Az Inytv.
a)
30. § (2) bekezdésében a „végleges hatósági határozat” szövegrész helyébe a „jogerős bírósági vagy végleges
hatósági határozat” szöveg,
b)
94. § (13) bekezdésében az „adatátadást” szövegrész helyébe a „megkeresést” szöveg,
c)
94. § (15) bekezdésében az „az információátadás” szövegrész helyébe az „a megkeresés” szöveg
lép.
50. §		
Hatályát veszti az Inytv.
a)
25. § (4) bekezdése,
b)
56. § (2) bekezdése,
c)
56. § (4) bekezdésében az „ , és a jogorvoslati kérelmet új eljárásra irányuló beadványnak sem lehet tekinteni,”
szövegrész.

25. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása
51. §

(1) A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 47. § (1) bekezdése a következő
e) ponttal egészül ki:
[Ha a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során megállapítja a 45/A. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott
fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértését, az eset lényeges körülményeinek – így különösen a jogsértés súlyának,
a jogsértő állapot időtartamának, a jogsértő magatartás ismételt tanúsításának, illetve a jogsértéssel elért előny –
figyelembevételével és az arányosság követelményének szem előtt tartásával az alábbi jogkövetkezményeket állapíthatja
meg:]
„e) a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben meghatározottak szerinti dolgot jogosult
elkobozni, és azt a jogsértést elkövető vállalkozás költségére megsemmisíteni,”
(2) Az Fgytv. 47/C. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A fogyasztóvédelmi hatóság bírságot szab ki, ha
a) a fogyasztóvédelmi hatóságnak a jogsértést megállapító véglegessé vált határozatában a vállalkozás számára
előírt kötelezettség teljesítésére megállapított határnap elteltét, illetve határidő lejártát követő hat hónapon belül
a vállalkozás – amennyiben a jogsértést telephelyen követték el, ugyanazon a telephelyen – ugyanazon jogszabályi
rendelkezést ismételten megsértette,
b) a jogsértés a fogyasztók széles körét érinti, vagy
c) a vállalkozás megsérti a békéltető testületi eljárásban fennálló, a 29. § (11) bekezdésében meghatározott
együttműködési kötelezettségét.”
(3) Az Fgytv. 47/C. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az (5) bekezdésben foglaltak esetén közigazgatási szankcióként figyelmeztetés alkalmazásának nincs helye.”

52. §		
Hatályát veszti az Fgytv. 46. § (6)–(6c) bekezdése.

26. A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosítása
53. §

(1) A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény (a továbbiakban: Gtv.) 22. § (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(2) Az ellenőrzésre jogosult hatóság a 21/D. § (4) bekezdésben, illetve e §-ban foglaltakon túl az e törvény
végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint, a feltárt jogsértés súlyával arányosan, a jogsértésben
rejlő kockázat mértékének és jellegének figyelembevételével a következő jogkövetkezményeket alkalmazhatja
a jogsértővel szemben:
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a) az előírásoknak meg nem felelő géntechnológiával módosított szervezet, illetve az abból előállított termék
előállítását, tárolását, szállítását, felhasználását, forgalomba hozatalát, behozatalát, kivitelét megtilthatja;
b) elrendelheti az engedéllyel nem rendelkező, termesztési tilalom vagy védzáradéki eljárás alá vont vagy
az előírásoknak meg nem felelő géntechnológiával módosított szervezet, illetve az abból előállított termék
forgalomból való kivonását, megsemmisítését;
c) az engedéllyel nem rendelkező, termesztési tilalom vagy védzáradéki eljárás alá vont vagy az előírásoknak meg
nem felelő géntechnológiával módosított szervezetből álló vagy ezt tartalmazó növényállomány vonatkozásában
termelési, betakarítási tilalmat rendelhet el;
d) elrendelheti az engedéllyel nem rendelkező géntechnológiával módosított állat leölését.”
(2) A Gtv. 22. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) A (3) bekezdésben foglaltak megsértése esetén a figyelmeztetés alkalmazása kizárt.”
54. §		
A Gtv.
a)
IV. Fejezet címében az „INTÉZKEDÉSEK” szövegrész helyébe a „JOGKÖVETKEZMÉNYEK” szöveg,
b)
22. § (4) bekezdésében az „intézkedésről” szövegrész helyébe a „jogkövetkezményről” szöveg,
c)
25. § (1) bekezdésében az „az intézkedésről” szövegrész helyébe az „az alkalmazott jogkövetkezményről”
szöveg,
d)
25. § (1) bekezdésében az „az intézkedés megtétele” szövegrész helyébe az „a jogkövetkezmény alkalmazása”
szöveg,
e)
25. § (2) bekezdésében a „meghatározott intézkedés” szövegrész helyébe a „meghatározott
jogkövetkezmény” szöveg,
f)
25. § (2) bekezdésében az „az intézkedésről” szövegrész helyébe az „a jogkövetkezmény alkalmazásáról”
szöveg,
g)
25. § (2) és (3) bekezdésében az „az intézkedés” szövegrész helyébe az „a jogkövetkezmény” szöveg,
h)
29. § (1) bekezdésében az „intézkedések megtétele” szövegrész helyébe az „intézkedések megtétele, illetve
szankciók alkalmazása” szöveg
lép.

27. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosítása
55. §

(1) Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávtv.) VIII. fejezet címe helyébe
a következő cím lép:

„VIII. Fejezet
AZ ÁLLATVÉDELMI FELADATOK PÉNZÜGYI FEDEZETE, AZ EBNYILVÁNTARTÁS, AZ EBRENDÉSZETI
HOZZÁJÁRULÁS”
(2) Az Ávtv. a 42/C. §-t követően a következő VIII/A. fejezettel egészül ki:

„VIII/A. Fejezet
INTÉZKEDÉSEK ÉS KÖZIGAZGATÁSI SZANKCIÓK
42/D. § (1) A közigazgatási szankció kiszabása mellett, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban
meghatározottak szerint az állatvédelmi hatóság
a) az ebtartót az eb közterületen való vezetésekor szigorúbb szabályok betartására kötelezheti,
b) az ebtartót az eb tartási körülményeinek megváltoztatására és szigorúbb tartási feltételek kialakítására
kötelezheti,
c) az ebtartót az ebek viselkedésének megítélésében jártas szakértővel egyeztetett képzés elvégzésére kötelezheti,
d) elrendelheti az eb ivartalanítását,
e) az ebet veszélyesnek minősítheti,
f ) elrendelheti az eb életének kioltását a 24/C. § szerinti esetekben,
g) működési engedélyt módosíthatja, visszavonhatja,
h) létesítményt vagy annak egy részét bezárathatja,
i) tartási engedélyt visszavonhatja,
j) az állatjóléti felelőst új képzés elvégzésére kötelezheti.
(2) Ha az eb ismételten nyolc napon túl gyógyuló, vagy annál súlyosabb sérülést okozott embernek, a sérülés
keletkezésének vizsgálata során az állatvédelmi hatóság az (1) bekezdés szerinti intézkedéssel élhet.
(3) E § rendelkezései nem alkalmazhatóak
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a) a Magyar Honvédségben, rendvédelmi szervben, nemzetbiztonsági szolgálatban, közfeladatot ellátó
őrszolgálatban szolgáló ebek jogszerű alkalmazása esetén,
b) a magántulajdon védelmére irányuló hivatásos őrző-védő feladatot ellátó ebek jogszerű alkalmazására,
c) a vadászat során a vadnak sérülést okozó vadászebekkel összefüggésben.
42/E. § (1) Az állatvédelmi hatóság, valamint természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve a vadon élő állatés növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 1996. december 9-i
338/97/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, továbbá veszélyes állat esetében a természetvédelmi hatóság
az állattartást legfeljebb egy évig megtilthatja.
(2) Ha az állattartó a madarak kötelező zárt gyűrűs jelölésére vonatkozó rendelkezéseket megsérti,
a természetvédelmi hatóság a madarat elkobozza.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szankció mellett a hatóság
a) az állattartót az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, valamint szökésének megakadályozása érdekében
meghatározott építési munka elvégzésére kötelezheti,
b) az állatvédelmi és az állattartási szabályok megsértése esetén az állattartót meghatározott cselekmény végzésére,
tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állatok védelme érdekében.”
(3) Az Ávtv. 43. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az állatvédelmi bírság alapösszege – az (1b) bekezdés kivételével – tizenötezer forint.
(1b) Az állatvédelmi bírság alapösszege hetvenötezer forint, ha az állatvédelmi bírság kiszabására okot adó jogsértés
elszenvedője kedvtelésből tartott állat.”
(4) Az Ávtv. 43. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az állatvédelmi hatóság állatvédelmi bírság helyszíni bírságként történő kiszabására jogosult.”
56. §		
Hatályát veszti az Ávtv. 43. § (3) bekezdése.

28. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása
57. §		
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 6/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Kormány rendeletében meghatározott egyes,
a) a vezetői engedéllyel,
b) a vezetési jogosultsággal,
c) a törzskönyvvel, a forgalmi engedéllyel, az igazolólappal, az ideiglenes forgalmi engedéllyel, az ideiglenes
forgalomban tartási engedéllyel,
d) a jármű fogalomból történő kivonásával,
e) az állandó rendszámtáblával, az ideiglenes rendszámtáblával,
f ) a forgalomban részvétel felfüggesztésével,
g) a parkolási igazolvánnyal
összefüggő jogsértések miatt indult közigazgatási hatósági eljárásokban alkalmazott jogkövetkezményeket
nem kell bejegyezni a Közigazgatási Szankciók Nyilvántartásába, valamint ezen jogsértések esetén közigazgatási
szankcióként figyelmeztetés nem alkalmazható.”

29. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény módosítása
58. §		
A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 33. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„(1) Az egészségügyi államigazgatási szerv az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós
jogi aktusokban foglalt követelmények megsértése esetén, valamint az e törvényben, továbbá az e törvény
végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt, a veszélyes anyagokkal, illetve a veszélyes keverékekkel végzett
tevékenységre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén 20 millió forintig terjedő kémiai terhelési bírságot
szabhat ki.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bírság konkrét összegét – a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló
törvényben meghatározott szempontokon túlmenően – az emberi egészség, a környezet sérelmének, illetve
a veszélyeztetésének mértékére, valamint a hatékonyság, az arányosság és a visszatartó hatás elvére tekintettel kell
meghatározni.”
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30. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása
59. §

(1) A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Vkt.) 60. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) A hajózási hatóság – a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben meghatározott
szempontokon túlmenően – a hajózási bírság összegének megállapítása során mérlegeli:
a) a jogsértés víziközlekedés biztonságára gyakorolt hatását,
b) a jogsértő vagyoni helyzetét, jövedelmi viszonyait,
c) a jogsértő magatartás felróhatóságát,
d) a jogsértő magatartás emberi élet és testi épséget veszélyeztető jellegét.”
(2) A Vkt. 60. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Közigazgatási szankcióként figyelmeztetés nem alkalmazható
a) a víziközlekedés forgalmának irányítására és a hajóút kitűzésére szolgáló jelek létesítésére, üzemeltetésére és
megszüntetésére,
b) a hajózási tevékenység végzésére,
c) a belvízi utakon közlekedési korlátozás alá eső területen üzemeltetett belsőégésű motorral hajtott kishajó, csónak
és motoros vízi sporteszköz használatára,
d) az úszólétesítmény rendeltetésszerű üzemeltetéséhez előírt személyzet létszámára és képesítésére,
e) az úszólétesítményen a munkarendre, a munkavállaló munkaidő-beosztására, valamint munkaidejére és
pihenőidejére
vonatkozó rendelkezések megsértésekor.”
(3) A Vkt. 60/A. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Közigazgatási szankcióként figyelmeztetés az (1) bekezdés szerinti szabályszegés miatt indult közigazgatási
hatósági eljárásban nem alkalmazható, ha a jogsértés nagyon súlyos vagy rendkívül súlyos fokúnak minősül.
(5) A jogsértés rendkívül súlyos fokúnak minősül, amennyiben az haláleset, súlyos személyi sérülés vagy jelentős
környezetkárosodás okozásának nagyfokú kockázatával jár; az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására
megfelelő, azonnali intézkedések történnek.
(6) A jogsértés nagyon súlyos fokúnak minősül, ha az személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának
kockázatával jár; az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő intézkedések történnek, így
többek között a hiba elhárítására való kötelezés – ha lehetséges és célszerű – az ellenőrzés helyén, de legkésőbb
a folyamatban lévő szállítási művelet befejezésekor.”
(4) Hatályát veszti a Vkt.
a)
60. § (2) és (5) bekezdése,
b)
60/B. §-a.

31. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása
60. §

(1) A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 67. §-a a következő
(3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) Az (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott kötelezettségek megszegése esetén közigazgatási
szankcióként figyelmeztetés nem alkalmazható.”
(2) A Kötv. 82. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés a)–c) és e)–h) pontjában meghatározott szabályszegések miatt közigazgatási szankcióként
figyelmeztetés nem alkalmazható.
(1b) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tevékenység folytatásától történő eltiltás időtartama
– a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben foglaltaktól eltérően – a döntés véglegessé
válásától számított 5 évnél hosszabb időre nem szólhat.”
(3) A Kötv. 82. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A bírság összegének megállapításánál a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben
meghatározott mérlegelési szempontok mellett a hatóság figyelembe veszi a kulturális örökség elemének történeti,
eszmei jelentőségét és egyediségét is.”

61. §		
A Kötv. 67. § (1) bekezdés b) pontjában a „folytatásától eltiltani” szövegrész helyébe az „abbahagyására kötelezni”
szöveg lép.
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32. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosítása
62. §

(1) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) 16/D. § (1) és (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Hatóság a kéretlen elektronikus hirdetéssel összefüggő rendelkezések megsértése esetén közigazgatási
szankció alkalmazása mellett jogkövetkezményként
a) elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését,
b) megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását,
c) a jogsértés megszüntetése érdekében határozathozatal helyett hatósági szerződést köthet azzal az ügyféllel, aki
vállalja, hogy felhagy a jogsértő magatartással és magatartását a hatósági szerződésben meghatározott módon
hozza összhangba a kéretlen elektronikus hirdetésre vonatkozó rendelkezésekkel, vagy
d) felhívhatja a 2. § l) pont la) alpont szerinti közvetítő szolgáltató figyelmét arra, hogy az elektronikus hirdető,
az elektronikus hirdetési szolgáltató vagy az elektronikus hirdetés közzétevője a közvetítő szolgáltató által nyújtott
előfizetői vagy hálózati szolgáltatást jogszabálysértő elektronikus hirdetés küldésére használja.
(2) A Hatóság eljárása során ötvenezer forinttól ötszázezer forintig terjedő összegű elektronikus kereskedelmi
bírságot szabhat ki. A bírság ismételt jogsértés esetén többször kiszabható.”
(2) Az Ekertv. 16/D. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az e törvény szerinti kéretlen elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárásokban a közigazgatási
szabályszegések szankcióiról szóló törvényben meghatározott figyelmeztetés nem alkalmazható.”

33. A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény módosítása
63. §		
A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 11. §-a a következő (4) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés c) pontja és a (2) bekezdés d) pontja esetében figyelmeztetés közigazgatási szankció nem
alkalmazható.”
64. §		
A Kvtv.
a)
20. § (3) bekezdésében a „figyelmezteti” szövegrész helyébe a „kötelezi” szöveg,
b)
20. § (4) bekezdésében a „figyelmeztetés” szövegrész helyébe a „kötelezés” szöveg
lép.

34. A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba
hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény módosítása
65. §

(1) A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló
2003. évi LII. törvény (a továbbiakban: Vetőmagtv.) „Szankciók” alcíme helyébe a következő alcím lép, valamint
a 27. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„Jogkövetkezmények
27. § (1) Az eljáró növénytermesztési hatóság e törvényben és az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban,
valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában meghatározott rendelkezés, illetve hatósági
határozatban foglaltak megsértése esetén intézkedést hozhat, minőségvédelmi bírságot szabhat ki vagy
figyelmeztetésben részesíti az eljárás alá vont természetes személyt, jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetet.
(2) Az eljáró növénytermesztési hatóság az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint
más célra fel nem használható növényi szaporítóanyag megsemmisítését rendelheti el az előállító költségére.
(3) Az eljáró növénytermesztési hatóság az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint,
a feltárt jogsértés súlyával arányosan, a jogsértésben rejlő kockázat mértékének és jellegének figyelembevételével
a következő jogkövetkezményeket alkalmazhatja:
a) jogsértő állapot megszüntetésére kötelezés;
b) a jogsértést megállapító véglegessé vált határozat nyilvános közzétételének elrendelése legfeljebb 180 nap
időtartamra;
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c) e törvény, illetve a végrehajtására kiadott rendelet alapján kiadott engedély visszavonása;
d) a jogosulatlanul előállított, illetve a jogszabályi előírásoknak nem megfelelő szaporítóanyag zár alá vételének
elrendelése, a hatóság által kijelölt helyen legfeljebb 180 nap időtartamra;
e) szigorított vetőmag-minősítés elrendelése.
(4) A növénytermesztési hatóság e törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok előírásainak megsértőjével
szemben minőségvédelmi bírságot szab ki, ha megállapítja, hogy az előállított, illetve forgalomba hozott növényi
szaporítóanyag nem felel meg az előírt követelményeknek.”
(2) A Vetőmagtv. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28. § (1) A minőségvédelmi bírság legkisebb összege tízezer forint.
(2) Több jogszabálysértés egy eljárásban történő elbírálása esetén a bírság megállapításakor a súlyosabb
jogszabálysértés alapján kiszabható összeget kell alapul venni.
(3) Azonos tényállású, három éven belüli ismételt jogsértés esetén a bírság összege a korábban kiszabott bírság
másfélszeresénél nem lehet kevesebb, de nem haladhatja meg az adott jogsértés esetén kiszabható bírság
legmagasabb mértékét.
(4) A bírság tételes mértékét és kiszabásának részletes szabályait az e törvény végrehajtására kiadott
kormányrendelet állapítja meg.
(5) Ha a jogi személyre kiszabott bírságot a kötelezett nem fizeti meg és azt tőle nem lehet behajtani, a bírság
megfizetésére a jogsértés elkövetése idején helytállni köteles tagot, vezető tisztségviselőt, illetve azt a személyt
kell kötelezni, aki a jogi személy vagy a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kötelezettségeiért a törvény
alapján felel.”

35. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása
66. §

(1) Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 35. § (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(4) Ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a Hatóság az ügyfelet – a 38. § szerinti jogkövetkezményekre
történő figyelemfelhívás mellett – nyilatkozattételre, valamint adatszolgáltatásra kötelezheti.”
(2) Az Eht. 49. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A Hatóság nem alkalmazhat jogkövetkezményt, ha a jogsértés elkövetésétől számított öt év eltelt.”
(3) Az Eht. 47. § (8) bekezdésében és 49. § (4) bekezdésében a „szabhat ki” szövegrész helyébe a „szab ki” szöveg lép.

36. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
módosítása
67. §		
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 17/A. § (1) bekezdés
c) pontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg lép.

37. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása
68. §		
A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 61. § (8) bekezdésében az „eljárási” szövegrész helyébe
a „közigazgatási” szöveg lép.
69. §		
Hatályát veszti az Stv. 68. § (11) bekezdésében a „kétszázezertől kétmillió forintig terjedő összegű” szövegrész.

38. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása
70. §		
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 19/G. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A (7) bekezdés szerinti eljárásokban bírság helyett figyelmeztetés nem alkalmazható.”
71. §		
Az Mktv.
a)
19/A. § (9) bekezdésében az „Az (7)” szövegrész helyébe az „A (7)” szöveg, valamint a „bírság” szövegrész
helyébe a „közigazgatási bírság” szöveg,
b)
19/G. § (7) bekezdésében, valamint a 19/H. § (8) bekezdés c) és d) pontjában a „bírságot” szövegrész helyébe
a „közigazgatási bírságot” szöveg,
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c)
d)
e)
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19/H. § (5) bekezdésében a „felhívás” szövegrészek helyébe a „figyelmeztetés” szöveg,
19/H. § (8) bekezdés a) pontjában a „bírság” szövegrész helyébe a „közigazgatási bírság” szöveg,
19/H. § (11) bekezdésében a „bírság” szövegrész helyébe a „közigazgatási bírság” szöveg, valamint a „bírságot”
szövegrész helyébe a „közigazgatási bírságot” szöveg

lép.
72. §		
Hatályát veszti az Mktv.
a)
19/G. § (7) bekezdésében az „– a jogsértő előző évben elért nettó árbevételét és a jogsértés ismételtségét
figyelembe véve –” szöveg,
b)
19/H. § (2)–(4) bekezdése,
c)
19/H. § (7) bekezdésében az „a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára,
a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet
szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és” szövegrész,
d)
25/B. § (3) bekezdésében az „a 19/H. § (3) bekezdése szerinti” szövegrész.

39. A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosítása
73. §		
A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Bortv.) 13. §
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben a borszőlőültetvény egy éven keresztül nem áll művelés alatt, a hegybíró a borszőlőültetvény
tulajdonosát figyelmeztetésben részesíti és felszólítja a borszőlőültetvény rendeltetésszerű művelésére.
A figyelmeztetés alapján a tulajdonosnak harminc napon belül nyilatkoznia kell arról, hogy az ültetvény
rendeltetésszerű művelését megkezdte. Az ültetvény tulajdonosa a nyilatkozattétel helyett bemutathatja
az ültetvény megfelelő hasznosítását biztosító szerződést.”
74. §		
A Bortv.
a)
8. § (2) bekezdésében a „felszólítja” szövegrész helyébe a „kötelezi” szöveg,
b)
13. § (4) bekezdésében a „felszólítást” szövegrész helyébe a „figyelmeztetést” szöveg
lép.

40. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása
75. §		
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Bírság kiszabása esetén a Hatóság – a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben
meghatározott szempontokon túl – mérlegeli a jogsértő állapot megszüntetése érdekében tett, a Hivatal eljárását
megelőző, attól független tevékenységet.”

41. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása
76. §

(1) Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról
szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 20. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„(4) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv közigazgatási bírságot szabhat ki azzal szemben, aki a jogsértést
elkövette. A bírság többszörös jogsértés esetén halmozottan is kiszabható.
(5) A gyógyszerellátással kapcsolatos e törvény szerinti kötelezettség megszegése esetén a bírság összegét
a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Szankció tv.) 10. §
(1) bekezdése szerinti körülményekre, illetve a betegek érdekei sérelmének körére, súlyára tekintettel kell
meghatározni azzal, hogy a bírság összege százezer forinttól ötszáz millió forintig terjedhet. A Szankció tv. 10. §
(1) bekezdés g) pontja szerinti körülmény e törvény alkalmazásában a jogsértést elkövető javára kizárólag abban
az esetben vehető figyelembe, ha az elkövetett jogsértés a betegek biztonságát vagy az ellátási érdeket nem
érintette.”
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(2) A Gytv. 20. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv e törvényben, illetve az e törvény felhatalmazása alapján kiadott
jogszabályokban foglalt hatáskörébe tartozó ügyekben nem alkalmazható közigazgatási szankció, ha
a) a jogsértő magatartásnak a szankció alkalmazására jogosult hatóság tudomására jutásától számított 2 év eltelt,
vagy
b) az elkövetéstől számított öt év eltelt.”
77. §		
A Gytv. 20/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A bírságot az azt kiszabó gyógyszerészeti államigazgatási szerv számlájára kell befizetni.”
78. §		
A Gytv. 20. § (3) bekezdés d) pontjában a „határidővel felhívhatja az ellenőrzöttet a hiányosságok megszüntetésére,”
szövegrész helyébe az „a figyelmeztetést tartalmazó döntésében, megfelelő határidő megállapításával felhívhatja
az ellenőrzöttet a hiányosságok megszüntetésére,” szöveg lép.

42. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosítása
79. §

(1) A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 9. § (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(4) A tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások megsértése esetén – jogszabályban foglaltak szerint –
a kereskedelmi hatóság
a) a következő közigazgatási szankciókat alkalmazhatja:
aa) elrendeli az üzlet vagy szálláshely ideiglenes bezárását,
ab) elrendeli az üzlet vagy szálláshely azonnali bezárását,
ac) a közterületi értékesítés szabályainak megszegése kivételével közigazgatási bírságot szab ki,
ad) ha az adott tevékenység végzése engedélyhez kötött, visszavonja az engedélyt,
b) a (4a) bekezdésben meghatározott intézkedéseket hozhatja, vagy
c) jogszabályban meghatározott egyéb jogkövetkezményeket alkalmazhat.”
(2) A Kertv. 9. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdésben meghatározott esetben a kereskedelmi hatóság a következő jogkövetkezményeket
alkalmazhatja:
a) ha a kereskedő tevékenysége jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű környezeti zajjal jár, az üzlet
környezetében, illetve a kereskedelmi tevékenység hatókörében lakók egészséges életkörülményeinek és
pihenéshez való jogának biztosítása érdekében
aa) korlátozza 22 óra és 6 óra között a kereskedelmi tevékenységet, illetve a jogsértő állapot megszüntetéséig
az üzlet kötelező éjszakai zárvatartását rendeli el,
ab) korlátozza vagy megtiltja a vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására nyújtott szolgáltatást,
tevékenységet,
ac) korlátozza vagy megtiltja a hirdetés vagy figyelemfelhívás céljára szolgáló hanghatást okozó eszköz használatát,
b) megtiltja az engedély nélkül folytatott, előírásokba ütköző tevékenység végzését, termékkör értékesítését.”
(3) A Kertv. 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A kereskedelmi hatóságnak a (4) bekezdés a) pont aa), ac) és ad) alpontja, valamint b) és c) pontja alapján hozott
határozata ellen nincs helye fellebbezésnek.”

43. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása
80. §

(1) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vatv.) 79/D. § (1) bekezdés b) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vasúti igazgatási szerv a jogvitás ügyben hozott határozatában)
„b) a jogsértés megtörténtének megállapítása mellett, a vasúti piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására
vonatkozó részletes szabályokról szóló rendeletben foglaltak szerint bírságot szabhat ki, és
ba) a jogsértőt kötelezi az eljárással kapcsolatban felmerült költségek viselésére,
bb) kötelezi a jogsértés okozóját a jogszabálynak megfelelő magatartás tanúsítására,
bc) módosítja a Hálózati Üzletszabályzat jogszabályba ütköző rendelkezését,
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bd) a 79/B. § (1) bekezdés e) pontja szerinti jogvita esetén elrendelheti a Díjképzési Módszertan módosítását, és
a módosított Díjképzési Módszertan alapján új Díjszámítási Dokumentum készítését, valamint annak megfelelő
díjszabási rendszer Hálózati Üzletszabályzatban való meghirdetését,
be) a 79/B. § (1) bekezdés f ) pontja szerinti jogvita esetén elrendelheti új Díjszámítási Dokumentum készítését,
valamint annak megfelelő díjszabási rendszer Hálózati Üzletszabályzatban való meghirdetését,
bf ) a pályahálózat-működtető részére fizetendő (elszámolandó) díjakkal kapcsolatos jogvita esetén megtiltja
a jogszerűtlen ellenérték további alkalmazását, egyidejűleg megállapítja a jogszerű ellenértéket és kötelezheti
a vasúti társaságot a jogszerű ellenérték alkalmazására.”
(2) A Vatv. 81. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(15) Az e § szerinti közigazgatási bírság ismételten is kiszabható.”
(3) A Vatv. 81/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Nem alkalmazható közigazgatási szankcióként figyelmeztetés, ha a jogsértés az e törvény végrehajtására
kiadott kormányrendeletben meghatározott I., II. vagy III. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás.”
(4) A Vatv.
a)
79/D. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdésben” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés b) pontjában” szöveg,
b)
81. § (2) bekezdésében a „felfüggesztését rendeli el” szövegrész helyébe a „felfüggesztését vagy a vasúti
társaság tevékenység végzésétől történő eltiltását rendeli el, valamint bírságot szab ki” szöveg,
c)
84/I. § (1) bekezdés a) pontjában a „felfüggesztése, végső soron a tevékenységtől való eltiltás” szövegrész
helyébe a „megtiltása” szöveg,
d)
84/I. § (1) bekezdés c) pontjában a „felfüggesztése, megtiltása” szövegrész helyébe a „megtiltása” szöveg,
e)
84/L. § (5) bekezdésében a „vagy a személyzet munkavégzésének felfüggesztését rendeli el” szövegrész
helyébe a „rendeli el vagy a személyzetet a munkavégzésétől eltiltja, továbbá bírságot szab ki” szöveg
lép.

44. A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai
vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosítása
81. §

(1) A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi
CLXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kbvt.) 20/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A bírság összegének megállapításánál a közlekedésbiztonsági szerv a közigazgatási szabályszegések
szankcióiról szóló törvényben meghatározott szempontok mellett figyelembe veszi:
a) a szakmai vizsgálat akadályozásának mértékét,
b) a közlekedésbiztonság veszélyeztetésének mértékét,
c) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, továbbá
d) a közlekedési tevékenység jellegét és nagyságrendjét.”
(2) A Kbvt. 20/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Közigazgatási szankcióként figyelmeztetés az (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti közigazgatási szabályszegés
miatt nem alkalmazható.”

45. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról
és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása
82. §		
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg)
„e) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyek vonatkozásában a beruházó tájékoztatási
kötelezettségének részletes szabályait,”

46. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása
83. §		
A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 19. § (3) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
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„(3) A pénzbírság összegét, illetve az alkalmazott jogkövetkezményt az eset összes körülményeire – így különösen
a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Szankció tv.) 10. §
(1) bekezdése szerinti körülményekre, valamint a betegek és a gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök
rendelésére és forgalmazására jogosultak érdeksérelmének körére, súlyára, illetve a betegellátási érdekre –
tekintettel kell meghatározni. Ismételt jogszabálysértés esetén a bírság halmozottan is kiszabható. A Szankció tv.
10. § (1) bekezdés g) pontja szerinti körülmény e törvény alkalmazásában a jogsértést elkövető javára kizárólag
abban az esetben vehető figyelembe, ha az elkövetett jogsértés a betegek biztonságát vagy az ellátási érdeket nem
érintette.”
84. §

(1) A Gyftv. 53/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha az egészségügyi államigazgatási szerv a gyógyszertár ellenőrzése során megállapítja, hogy egyes személyi,
tárgyi feltételek átmenetileg hiányoznak, a figyelmeztetést tartalmazó döntésében felhívhatja a gyógyszertár
működtetőjét a hiányosságok pótlására.”
(2) A Gyftv. 53/A. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Ha az (5) bekezdésben foglaltaknak nincs helye – így különösen akkor, ha a személyi és tárgyi feltételek
hiánya a betegek biztonságát, illetve ellátási érdeket közvetlenül sért vagy veszélyeztet –, az egészségügyi és
gyógyszerészeti igazgatási hatáskörben eljáró egészségügyi államigazgatási szerv a gyógyszertár működését
legfeljebb a hiányosságok megszüntetésére megadott határidőre felfüggeszti.
(5b) Ha a gyógyszertár működtetője az előírt határidőn belül a hiányt nem pótolta az egészségügyi és
gyógyszerészeti igazgatási hatáskörben eljáró egészségügyi államigazgatási szerv a működési engedélyt a létesítési
engedéllyel egyidejűleg visszavonja.”
(3) A Gyftv. 53/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a gyógyszertár áthelyezése, átépítése vagy vis maior helyzet következtében a gyógyszertár működtetése
átmenetileg ellehetetlenül, a működtető írásbeli kérelme alapján az egészségügyi államigazgatási szerv
a gyógyszertár működtetésének felfüggesztését engedélyezi legfeljebb 1 év időtartamra. A felfüggesztés
kezdőnapját az egészségügyi államigazgatási szerv kérelemre visszamenőleges hatállyal, legkorábban
a bejelentés napjával állapítja meg. A gyógyszertár működési engedélye a létesítési engedéllyel egyidejűleg
visszavonásra kerül, ha a felfüggesztő döntésben megjelölt 1 éves határidőn belül a működtető a gyógyszertár
a működését nem kezdi meg.”

85. §

(1) A Gyftv. 72. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A bírság legalacsonyabb összege százezer forint, legmagasabb összege a jogsértést elkövető vállalkozásnál
az előző naptári évben a jogsértés tárgyát képező terméket tekintve elért nettó hazai árbevétel 1%-a lehet.”
(2) A Gyftv. 72. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A (3) bekezdés d) pontja szerinti eltiltás kilencven napnál hosszabb időre nem szólhat.”

86. §		
A Gyftv. a következő 80. §-sal egészül ki:
„80. § A gyógyszerészeti államigazgatási szerv e törvényben, illetve az e törvény felhatalmazása alapján kiadott
jogszabályokban foglalt hatáskörében nem alkalmazható közigazgatási szankció, ha
a) a jogsértő magatartásnak a szankció alkalmazására jogosult hatóság tudomására jutásától számított 2 év eltelt,
vagy
b) az elkövetéstől számított öt év eltelt.”
87. §		
A Gyftv. 19. § (2) bekezdés b) pontjában az „a jogsértést elkövetőt határidővel felhívhatja a hiányosságok
megszüntetésére” szövegrész helyébe az „a jogsértést elkövetőt figyelmeztetést tartalmazó döntésében, megfelelő
határidő megállapításával felhívhatja a hiányosságok megszüntetésére” szöveg lép.

47. A Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről
szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló
2007. évi XLVIII. törvény módosítása
88. §		
A Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i
1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007. évi XLVIII. törvény 5/A. §-a
a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
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„(4) E § alapján kiszabott bírság összege meghaladhatja a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi
CXXV. törvényben meghatározott, a bírság összegére vonatkozó felső határt.
(5) E § alapján indult eljárásokban bírság helyett figyelmeztetés szankció nem alkalmazható.”

48. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény módosítása
89. §

(1) Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló
2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az állami meteorológiai szolgálat e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott
mértékű bírságot szab ki a (2) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatásra kötelezett szervezettel szemben,
amennyiben az a (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget.
A bírság kiszabására irányuló eljárásban figyelmeztetés szankció alkalmazásának nincs helye.”
(2) Az Éhvt. 10/G. §-a a következő (1m) és (1n) bekezdéssel egészül ki:
„(1m) Nem alkalmazható közigazgatási szankció, ha a jogsértő magatartásnak a klímavédelemért felelős hatóság
tudomására jutásától számított egy év eltelt, illetve ha az elkövetéstől számított öt év eltelt.
(1n) Ha a termék vagy berendezés az e törvényben, európai uniós jogi aktusokban vagy jogszabályokban foglalt
követelményeknek nem felel meg, vagy az azokban foglalt tilalomba ütközik, a klímavédelemért felelős hatóság
a jogosult a terméket vagy berendezést elkobozni, és annak megsemmisítését elrendelni. Az elkobzással és
megsemmisítéssel kapcsolatban felmerült valamennyi költség a jogsértés elkövetőjét terheli.”
(3) Az Éhvt. 10/H. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A klímavédelmi bírság mértékének meghatározásakor a klímavédelemért felelős hatóság a közigazgatási
szabályszegések szankcióiról szóló törvényben meghatározott szempontok mellett figyelembe veszi különösen
a jogsértő magatartás konkrét veszélyességét vagy károsító hatását, továbbá a termékekben és berendezésekben
használt fluortartalmú üvegházhatású gázok mennyiségét és annak a klímavédelemmel összefüggésben kitűzött
célok megvalósítására való veszélyességét.”
(4) Az Éhvt. 10/H. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A klímavédelemért felelős hatóság – figyelemmel az eset összes körülményére, mérlegelve különösen
a jogsértéssel érintett fluortartalmú üvegházhatású gázok mennyiségét – méltányosságból, a jogsértés tényének
megállapítása mellett az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott bírság mértékénél
alacsonyabb összegű klímavédelmi bírság kiszabásáról vagy annak mellőzéséről is dönthet.
(6a) Az e törvény hatálya alá tartozó hatósági eljárásban figyelmeztetés szankció alkalmazásának nincs helye, kivéve
a) az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (4) bekezdésében rögzített, fluortartalmú
üvegházhatású gázt tartalmazó tűzvédelmi berendezés szivárgásvizsgálatára vonatkozó követelmény nem vagy
nem megfelelő teljesülése,
b) az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében és az e törvény végrehajtására kiadott
kormányrendeletben foglaltak szerinti szivárgásészlelő rendszer beszerelési kötelezettség megszegése, illetve a már
beszerelt szivárgásészlelő rendszerre vonatkozó kötelezettség teljesítésének elmulasztása,
c) az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (5) bekezdésében és az e törvény végrehajtására
kiadott kormányrendeletben foglaltak szerinti, telepítési tanúsítvány hiányában értékesített berendezések esetét
kivéve, a telepítési tanúsítvánnyal kapcsolatos más kötelezettség megszegése
esetén.”

90. §		
Hatályát veszti az Éhvt. 10/H. § (5) bekezdése.

49. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása
91. §		
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.)
a)
96. § (1) bekezdés a) pontjában az „a jogkövetkezményekre való utalás mellett” szövegrész helyébe az
„a jogkövetkezményekre való utalással – megfelelő határidő tűzésével –” szöveg,
b)
98. § (1) bekezdésében a „Hivatal mérlegeli” szövegrész helyébe a „Hivatal – a közigazgatási szabályszegések
szankcióiról szóló törvényben meghatározott szempontokon túl – mérlegeli” szöveg,
c)
177/A. § (7) bekezdés c) pontjában az „azonnali hatállyal eltilthatja” szövegrész helyébe az „eltilthatja” szöveg
lép.
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92. §		
Hatályát veszti a Vet.
a)
96. § (2) bekezdésében az „ , illetőleg a tevékenység végzőjét azonnali hatállyal eltilthatja a tevékenység
folytatásától” szövegrész,
b)
97. §-ában a „ , vagy a tevékenység végzőjét azonnali hatállyal eltiltja a tevékenység folytatásától” szövegrész,
c)
98. § (1) bekezdés b), c), d), valamint g) és h) pontja,
d)
135. § (3) bekezdése.

50. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása
93. §		
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény „A földvédelmi bírság” alcíme a következő 25/A. §-sal
egészül ki:
„25/A. § Kizárt a figyelmeztetés alkalmazása
a) a 24. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában meghatározott esetekben, ha az időszerű mezőgazdasági
munkák már nem pótolhatóak;
b) a 24. § (1) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontjában, valamint c) pontjában meghatározott esetben, ha
az újrahasznosítás már megvalósult a mulasztásnak az ingatlanügyi hatóság tudomására jutásának időpontjában;
c) a 24. § (1) bekezdés b) pont bb) és be) alpontjában, e) pont ea) alpontjában, valamint f ) pontjában meghatározott
esetben.”

51. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása
94. §		
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 119. §-a a következő (3c) bekezdéssel
egészül ki:
„(3c) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti eltiltás 5 évnél hosszabb időtartamra nem szólhat.”
95. §		
A Get.
a)
119. § (1) bekezdés d) pontjában az „azonnali hatállyal eltilthatja” szövegrész helyébe az „eltilthatja” szöveg,
b)
142. § (7) bekezdés c) pontjában az „azonnali hatállyal eltilthatja” szövegrész helyébe az „eltilthatja” szöveg
lép.
96. §		
Hatályát veszti a Get. 119. § (1) bekezdés c) pontja.

52. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása
97. §

(1) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 56. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv e törvényben és az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban,
valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában meghatározott rendelkezés, illetve hatósági
határozatban foglaltak megsértése esetén közigazgatási szankciót alkalmazhat, helyszíni bírságot szabhat ki,
illetve intézkedést hozhat az eljárás alá vont jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel vagy
természetes személlyel (e fejezetben a továbbiakban együtt: eljárás alá vont személy) szemben.”
(2) Az Éltv. 57. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben, valamint az Európai Unió
közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában meghatározottak szerint, a feltárt jogsértés súlyával arányosan, a jogsértésben
rejlő kockázat mértékének és jellegének figyelembevételével a következő intézkedéseket hozhatja:)
„i) elismert hagyományos különleges termék előállítását, forgalomba hozatalát megtilthatja vagy feltételhez kötheti,
a megjelölés, elnevezés használatát megtilthatja;”
(3) Az Éltv. a következő 57/A. és 57/B. §-sal egészül ki:
„57/A. § Az 57. § v)–x) pontjában meghatározott jogkövetkezmények alkalmazásakor – kötelezés kivételével –
figyelmeztetés alkalmazásának helye nincs.
57/B. § Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv a kábítószer előállítására alkalmas növényekkel kapcsolatos előírások
megszegése miatt megállapítja a jogsértés elkövetését, közigazgatási szankcióként elrendeli a növényállománynak,
illetve a termésnek a termesztő költségén történő megsemmisítését.”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 285. szám

10265

(4) Az Éltv. 59. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az élelmiszer-ellenőrzési bírság és a takarmány-ellenőrzési bírság legkisebb összege tizenötezer forint, legmagasabb
összege)
„a) ha az eljárás alá vont személy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozó,
20 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező vállalkozás, az eljárás alá vont személy éves nettó
árbevételének 10%-áig, de legfeljebb ötszázmillió forintig, illetve az emberek vagy állatok széles körének egészségét
károsító vagy veszélyeztető, továbbá a felhasználók széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén
legfeljebb ötmilliárd forintig;”
(terjedhet.)
(5) Az Éltv. 59. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A bírság mértékét az eset összes körülményére – így különösen az érintettek érdekei sérelmének körére,
súlyára – tekintettel kell meghatározni.”
(6) Az Éltv. 59. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Figyelmeztetés nem alkalmazható:
a) a 60. § (1) bekezdés a)–i) pontjában meghatározott tényállások,
b) a 61. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott tényállások,
c) a 62. § (1) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott tényállások,
d) a 63. § (1) bekezdés a) pont aa)–al) alpontjában meghatározott tényállások,
e) három éven belül ismételten megállapított azonos jogsértés,
f ) a 14/A. § (1) és (4) bekezdésének megsértése
esetén.”
(7) Az Éltv. 59/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A helyszíni bírság legkisebb összege huszonötezer forint, legmagasabb összege kettőszázezer forint.”
98. §		
Az Éltv.
a)
„Intézkedések” alcíme címében az „Intézkedések” szövegrész helyébe az „Intézkedések, szankciók” szöveg,
b)
57. §-ában az „intézkedéseket hozhatja” szövegrész helyébe a „jogkövetkezményeket alkalmazhatja” szöveg
lép.
99. §		
Hatályát veszti az Éltv. 59. § (6) bekezdése.

53. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
módosítása
100. § (1) Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.)
90/K. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az e törvény szerinti elkobzás esetén a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi
CXXV. törvény 14. § (2) bekezdése nem alkalmazható.”
(2) Az Evt. XII. Fejezete az „Az elrendelt erdőgazdálkodási tevékenység” alcímet megelőzően a következő alcímmel
egészül ki:

„Az erdészeti hatóság által alkalmazható jogkövetkezmények
105/E. § (1) Az erdészeti hatóság az e törvényben és az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben, valamint
az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában meghatározott rendelkezés, illetve hatósági határozatban
foglaltak megsértése esetén a jogsértőt tevékenységétől eltilthatja, intézkedéseket hozhat, továbbá bírságot
szabhat ki.
(2) Az erdészeti hatóság eltiltásként a tevékenység korlátozását vagy felfüggesztését továbbá az erdészeti
szakirányító személy vagy vállalkozás erdészeti szakirányítói névjegyzékből törlését, kiemelt besorolása törlését
illetve újrabejegyzési tilalmát rendelheti el.
(3) Az erdészeti hatóság szankció kiszabása mellett kötelezheti a jogsértőt
a) erdőfelújításibiztosíték-nyújtási kötelezettség adására,
b) a 106. § alapján elrendelt erdőgazdálkodási tevékenység elvégzésére,
c) faanyag-kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos eljárásban a 90/K. § (1) és 90/F. § (5) bekezdése szerinti
intézkedés megtételére.
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(4) Ha a jogsértés elbírálásakor hatályban lévő jogszabály szerint a cselekmény már nem jogsértő, vagy enyhébben
bírálandó el, mint a jogsértés elkövetése idején hatályos jogszabály szerint, akkor az elbíráláskor hatályos
jogszabályt kell alkalmazni.
(5) Az erdészeti szakirányító személy vagy vállalkozás tevékenység végzésétől történő eltiltása a döntés véglegessé
válásától számított legfeljebb egy évre szólhat.
105/F. § A jogkövetkezmény alkalmazásáról az erdészeti hatóság az eset összes lényeges körülményét, így
különösen az alábbiakat mérlegelve dönt:
a) a biológiai sokféleségben okozott kár, ideértve a károsodás elhárításával, helyreállításával kapcsolatban felmerült
költségek,
b) jogosulatlan fakitermelés esetén az ilyen módon kitermelt fa értéke,
c) a fakitermelés saját tulajdonú vagy gazdálkodású területen történt-e,
d) az Adattárral való összhang megléte, valamint
e) a szerkezetromlás, illetve a természetességi állapotban bekövetkezett romlás mértéke.”
(3) Az Evt. a következő 109/A. §-sal egészül ki:
„109/A. § Az erdészeti szakszemélyzettel szemben, szakirányítói minőségében végzett tevékenysége szabályainak
megszegéséért vagy mulasztásért a 108. § szerinti erdővédelmi bírság önálló kiszabásának helye nincs. Az erdészeti
szakszemélyzettel szemben a szakirányítói tevékenység szabályainak megszegése vagy mulasztás miatt az erdészeti
hatóság önálló jogkövetkezményeket alkalmaz.”
(4) Az Evt. 110. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Nem alkalmazható közigazgatási szankcióként figyelmeztetés az erdészeti szakszemélyzettel vagy erdészeti
szakirányító vállalkozással szemben, ha a szakmai szabályok súlyos megszegése miatt tevékenységtől történő
eltiltásnak van helye.”
(5) Az Evt. XII. fejezete a 111/A. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„Erdőben folyó tevékenységtől történő eltiltás
111/B. § (1) Az erdészeti hatóság a tevékenység végzésétől eltilthatja a tevékenység gyakorlóját, vagy megtilthatja
az erdei haszonvételek gyakorlását, illetve az erdő igénybevételével, időleges igénybevételével járó, vagy
az erdőben, szabad rendelkezésű erdőben, erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületen
folyó bármilyen tevékenység végzését, ha a tevékenység
a) nem felel meg a jogszabályban foglalt követelményeknek,
b) károsítja vagy veszélyezteti az erdő biológiai sokféleségét, felszíni és felszín alatti vizeit, talaját, természetes
felújulását, felújítását, a védett természeti értéket, vagy az erdei életközösséget, vagy jelentősen korlátozza az erdei
haszonvételeket.
(2) Az eltiltás – a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben foglaltaktól eltérően – a szabályszerű
tevékenység visszaállítása érdekében szükséges kötelezettségek teljesítéséig terjedő időtartamra, vagy ennek
hiányában legfeljebb három évre szólhat.
(3) Ha az erdészeti hatóság az eltiltás jogkövetkezményét több cselekmény elkövetése miatt több eljárásban
alkalmazza, az eltiltás együttes időtartama – a 105/E. § (5) bekezdését kivéve – nem haladhatja meg összesen
a három évet. Ha az erdészeti hatóság egy eljárásban bírál el több jogsértést, az eltiltásra a hatóság által
megállapított tiltási időtartamok közül a leghosszabbat kell alkalmazni.
(4) Az erdészeti hatóság az (1) bekezdésben meghatározott körülmények bármelyikének fennállása esetén
az erdőben és erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületen található létesítmény teljes
vagy részleges felszámolását rendelheti el, vagy a felszámolás elrendelését a hatáskörrel rendelkező hatóságnál
kezdeményezheti.”
(6) Az Evt. 112. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a kormány, hogy rendeletben)
„l) határozza meg az erdészeti hatóság által alkalmazható közigazgatási szankciók alkalmazásának részletes
szabályait.”
101. §		
Az Evt. 103. § (3) bekezdésében az „az eljárása során” szövegrész helyébe a „helyszíni intézkedésként” szöveg lép.
102. §		
Hatályát veszti az Evt.
a)
107. §-a,
b)
110. § (1) és (2) bekezdése,
c)
111. § (1) bekezdése.
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54. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben
alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény módosítása
103. §		
Hatályát veszti a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott
tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény 6. § (7) bekezdése.

55. A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben
felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény
módosítása
104. § (1) A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Büat.) a 2. §-t
követően a következő 2/A. alcímmel egészül ki:

„2/A. A közigazgatási szankciókra vonatkozó közös szabályok
2/A. § E törvény hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban a figyelmeztetés alkalmazása kizárt.”
(2) A Büat. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Közigazgatási szankció a jogsértő magatartásnak a szankció alkalmazására jogosult hatóság tudomására
jutásától számított egy éven belül alkalmazható.
(7) Nem alkalmazható közigazgatási szankció, ha a jogsértés elkövetésétől számított öt év eltelt.”

56. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása
105. §		
A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.)
185. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 9–11. §, a 20. § (1)–(3) bekezdés, a 21. § (1) és (2) bekezdés, a 22. § (5) és (6), valamint (8) bekezdés, a 64. § (1) és
(2) bekezdés, továbbá az Smtv. 14. §, 16. §, 17. § és 19. § (2), (3) és (4a) bekezdés megsértésével kapcsolatos általános
hatósági felügyeleti eljárásokban a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben meghatározott
figyelmeztetés szankció nem alkalmazható.”
106. § (1) Az Mttv. 186. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„186. § Ha a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal a jogsértés
tényének megállapítása mellett figyelmezteti a jogsértőt és – legfeljebb harminc napos határidő tűzésével –
kötelezi a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, továbbá a jogszerű
magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit.”
(2) Az Mttv. 187. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„187. § (1) Ismételt jogsértés esetén a Médiatanács és a Hivatal kétmillió forintig terjedő bírsággal sújtja a jogsértő
szervezet vezető tisztségviselőjét a jogsértés súlyához, jellegéhez, illetve az egyedi ügy sajátosságaihoz mérten.
(2) A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló
törvényben meghatározott mérlegelési szempontokon túl – a jogsértés jellegétől függően – a jogsértés súlyára,
folyamatosságára, a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, személyiségi jogsérelemre és a jogsértés piacra gyakorolt
hatására tekintettel állapítja meg.
(3) A Médiatanács és a Hivatal – a (2) és (8) bekezdés figyelembevételével – intézkedésként a következő
jogkövetkezmények alkalmazására jogosult:
a) a jogsértőt meghatározott időre kizárhatja az Alap pályázatain való részvétel lehetőségéből,
b) a jogsértőt kötelezheti közleménynek vagy a határozatnak a jogsértő internetes honlapjának nyitóoldalán,
sajtótermékben vagy megjelölt műsorszámban történő közzétételére a határozatban meghatározott módon és
ideig,
c) meghatározott időtartamra felfüggesztheti a médiaszolgáltatási jogosultság gyakorlását:
ca) a felfüggesztés időtartama tizenöt perctől huszonnégy óráig,
cb) a felfüggesztés időtartama súlyos jogsértés esetén egy órától negyvennyolc óráig,
cc) a felfüggesztés időtartama ismételt és súlyos jogsértés esetén három órától egy hétig
terjedhet,
d) törölheti azon médiaszolgáltatást a 41. § (4) bekezdés szerinti nyilvántartásból, amelyben a jogsértést elkövették,
illetve azonnali hatállyal felmondhatja a médiaszolgáltatási jogosultság tárgyában megkötött hatósági szerződést,

10268

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 285. szám

miután a jogsértő ismételten súlyos jogsértést követett el. A nyilvántartásból törölt médiaszolgáltatás a törlést
követően nem tehető a nyilvánosság számára elérhetővé.
(4) A Médiatanács és a Hivatal közigazgatási szankcióként bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben. A bírság
összege
a) JBE médiaszolgáltató és a médiapiaci koncentráció korlátozására vonatkozó szabály által érintett
médiaszolgáltató jogsértése esetén a bírság összege kétszázmillió forint,
b) az a) pont alá nem tartozó médiaszolgáltató jogsértése esetén a bírság összege ötvenmillió forint,
c) országosan terjesztett napilap esetében a bírság összege huszonötmillió forint,
d) országosan terjesztett hetilap, folyóirat esetében a bírság összege tízmillió forint,
e) más napilap, illetve hetilap, folyóirat esetében a bírság összege ötmillió forint,
f ) internetes sajtótermék esetében a bírság összege huszonötmillió forint,
g) műsorterjesztő esetében a bírság összege ötmillió forint,
h) közvetítő szolgáltató esetében a bírság összege hárommillió forint
lehet.
(5) Az (1)–(4) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a végleges hatósági határozatban
megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben,
háromszázhatvanöt napon belül ismételten megvalósítja, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A 20. és
21. §-ban, a 22. § (2) bekezdésében, a 22. § (3) bekezdésében, a 22. § (5) bekezdésében és a 22. § (6) bekezdésében
foglaltak megsértése esetén ismételtségnek az tekintendő, ha a jogsértő a végleges hatósági határozatban
megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében három éven belül
ismételten megvalósítja.
(6) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott jogkövetkezmények együttesen is megállapíthatók.
(7) A lineáris médiaszolgáltatás médiaszolgáltatójával szemben a (3) és (4) bekezdésben, a lekérhető vagy kiegészítő
médiaszolgáltatás nyújtójával szemben a (3) bekezdés a)–c) pontban és (4) bekezdésben, a sajtótermék kiadójával
szemben pedig a (3) bekezdés b) pontban és (4) bekezdésben szereplő jogkövetkezmények alkalmazhatók.
(8) A (3) bekezdés d) pontban meghatározott jogkövetkezmény alkalmazására a Médiatanács rendelkezik
hatáskörrel.
(9) A Médiatanács a műsorszolgáltatási szerződéssel rendelkező médiaszolgáltatókkal szemben a szerződésben
foglalt kötbért, illetve egyéb jogkövetkezményeket kizárólag közigazgatási úton érvényesítheti.
(10) A 22. § (8) bekezdésének megsértése esetén a Hatóság nem alkalmazhat jogkövetkezményt, ha a jogsértés
elkövetésétől számított egy év eltelt.”
107. §		
Az Mttv.
a)
42. § (10) bekezdésében a „(3) ba) vagy bb) pont” szövegrész helyébe a „(4) bekezdés a) vagy b) pontja”
szöveg,
b)
176. § (1) bekezdésében és 177. § (1) bekezdésében a „c)–d) pontja” szövegrész helyébe a „b)–c) pontja”
szöveg,
c)
178. § (1) bekezdésében a „c) pont” szövegrész helyébe a „b) pontja” szöveg,
d)
178/A. §-ában a „c) pontja” szövegrész helyébe a „b) pontja” szöveg,
e)
179. § (4) bekezdésében a „b)–d) pontja” szövegrész helyébe a „b)–c) pontja és (4) bekezdése” szöveg,
f)
180. § (4) bekezdésében a „b)–c) pont” szövegrész helyébe a „b) pontja és (4) bekezdése” szöveg,
g)
189. § (1) bekezdésében az „e) pontban” szövegrész helyébe a „d) pontjában” szöveg,
h)
189. § (2) és (3) bekezdésében a „b)–d) pontban” szövegrész helyébe a „b)–c) pontjában és (4) bekezdésében”
szöveg,
i)
189. § (4) bekezdésében a „b)–c) pontban” szövegrész helyébe a „b) pontjában és (4) bekezdésében” szöveg,
j)
189. § (9) bekezdésében a „(3) bekezdés bg) vagy bh) pontban” szövegrész helyébe a „(4) bekezdés g) vagy
h) pontjában” szöveg
lép.
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57. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény módosítása
108. §		
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
35. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Nem alkalmazható közigazgatási szankcióként figyelmeztetés az alábbi közigazgatási szabályszegések miatt
indult közigazgatási hatósági eljárásokban:
a) engedélyköteles tevékenység engedély nélküli végzése, folytatása,
b) üzemazonosítási kötelezettség elmulasztása,
c) biztonsági jelentésben, biztonsági elemzésben, belső védelmi tervben, súlyos káresemény elhárítási tervben
valótlan adatok feltüntetése,
d) a hatósági döntésben foglalt műszaki, technológiai, beruházási, karbantartási előírás elmulasztása,
e) veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavar, súlyos baleset azonnali bejelentésének elmulasztása,
f ) veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavarról, súlyos balesetről szóló adatszolgáltatási kötelezettség
elmulasztása,
g) veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesettel kapcsolatos védekezési, elhárítási és helyreállító intézkedések
elmulasztása,
h) belső védelmi terv gyakorlat végrehajtásának elmulasztása.”

58. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása
109. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 79. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) A köznevelési feladatokat ellátó hatóság a hatósági ellenőrzés során feltárt szabálytalanság megszüntetése
érdekében közigazgatási bírságot szab ki.”
(2) Az Nkt. 79. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A köznevelési feladatokat ellátó hatóság a hatósági ellenőrzés során a közigazgatási bírság összegének
megállapításánál
a) a jogsértés súlyosságát,
b) a jogsértésnek a köznevelési intézmény működésére gyakorolt hatását,
c) a gyermekek, a tanulók, a szülők érdekeinek sérelmét és az érintettek számát,
d) az intézkedése alapjául szolgáló adatok, tények, információk eltitkolását és az arra irányuló szándékot,
vizsgálja, amely során az a)–d) pont szerinti feltételeket egyenként és összességükben mérlegelve veszi figyelembe.”
110. §		
Az Nkt. 96. §-a a következő (3c) és (3d) bekezdéssel egészül ki:
„(3c) Amennyiben a kincstár megállapítja, hogy az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok
és a magánintézmények a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatását a fenntartó
jogosulatlanul veszi igénybe, a figyelmeztetést tartalmazó döntésében határidő tűzésével felhívhatja a fenntartót
a jogellenes állapot megszüntetésére.
(3d) A kincstár a támogatás folyósítását legfeljebb a jogellenes állapot megszüntetésére megadott határidőre
felfüggeszti.”
111. §		
Az Nkt.
a)
21. § (10) bekezdés c) pontjában és a 79. § (4) bekezdésében a „felügyeleti” szövegrész helyébe
a „közigazgatási” szöveg,
b)
82. § (9) bekezdésében a „folytatásától” szövegrész helyébe a „végzésétől” szöveg, az „ellátásától” szövegrész
helyébe a „végzésétől” szöveg
lép.
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59. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása
112. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 51. § (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(4) A Kormány rendeletben előírhatja, hogy a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat, társulás,
valamint az állam közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonában álló gazdasági társaság kedvezményezettnek
fejlesztési célra, európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatás, vagy ha a Kormány rendelete,
egyedi határozata ekként rendelkezik, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet
kedvezményezettnek fejlesztési célra, nem európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatás kizárólag
a kincstárnál vezetett fizetési számlára folyósítható. A kedvezményezett a költségvetési támogatás célja szerinti
kiadásokat kizárólag a kincstárnál vezetett fizetési számláról teljesítheti, más célra – így különösen értékpapírvásárlásra, kamatbevétel realizálására – még átmenetileg sem veheti azokat igénybe.”
(2) Az Áht. 53/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A támogatási szerződés módosítása a fejezeti kezelésű előirányzat terhére, valamint a 14. § (3) bekezdése
szerinti fejezet terhére felhalmozási célra nyújtott, kiegészítő költségvetési támogatásból – kivéve a helyi
önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásaiból – megvalósuló
támogatott tevékenység eredeti céljának a megváltoztatására irányulhat, ha az eredeti és a módosított cél
a támogató – ideértve a támogatást biztosító előirányzat felett fejezetet irányító szervi jogállással nem bíró
kezelő szervet, a fejezetet irányító szerv előzetes engedélyével – feladatkörébe tartozó szakmai, ágazati feladatok
megvalósítását szolgálja.”
(3) Az Áht. 65. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az ellenőrzéshez kapcsolódó adatszolgáltatási, együttműködési vagy az ellenőrzés végrehajtását elősegítő
kötelezettség megszegése miatt kiszabott eljárási bírságról szóló döntéssel szemben a keresetlevelet a közléstől
számított tizenöt napon belül lehet benyújtani.”
(4) Az Áht. 70. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (7a) és (7b) bekezdéssel
egészül ki:
„(7) A nyilvántartásba vételt végző szervezet a nyilvántartásba vétel szabályait meghatározó jogszabályban
foglaltakat vagy a kötelező továbbképzési kötelezettségre vonatkozó feltételeket nem teljesítő személyt törli
a nyilvántartásból, illetve a tevékenység gyakorlásától eltiltja. A nyilvántartásból törölt természetes személyek
adatait a nyilvántartásba vételt végző szervezet a törlést követő tíz évig megőrzi.
(7a) A (7) bekezdés szerinti tevékenység végzésétől történő eltiltás – e törvény felhatalmazása alapján kiadott
rendeletben foglaltak szerint – legfeljebb három évre szólhat.
(7b) Az a természetes személy, aki
a) a cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság hatálya alatt áll,
b) a belső ellenőrzési tevékenység folytatásának részletes feltételeinek nem felel meg,
c) a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült vagy
d) a belső ellenőrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában a foglalkozástól való eltiltás alól nem mentesült,
nem végezhet a (7) bekezdés szerinti tevékenységet.”
(5) Az Áht. 79. § (4d) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4d) A (4c) bekezdés szerinti kedvezményezetteken kívül a kincstár fizetési számlát vezet erre irányuló megbízás
alapján a kincstári körön kívüli számlatulajdonosnak nem minősülő jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező egyéb szervezet kedvezményezett részére a központi költségvetési forrásból nyújtott, fejlesztési célra
biztosított költségvetési támogatás fogadása érdekében.”
(6) Az Áht. 83/A. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén
a kincstár közigazgatási bírságot szab ki.”
(7) Az Áht. 105/B. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Az (1) bekezdés szerinti bírság esetében kizárt a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény
szerinti figyelmeztetés alkalmazása.”
(8) Az Áht. 108. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) A (3) bekezdés szerinti bírság esetében kizárt a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény
szerinti figyelmeztetés alkalmazása.”
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(9) Az Áht. 111. §-a a következő (3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3c) E törvénynek a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes
törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXVIII. törvénnyel megállapított 51. § (4) bekezdését azokra a támogatási
jogviszonyokra is alkalmazni kell, amelyek esetében a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény
hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXVIII. törvény hatálybalépésig
a támogatási szerződést megkötötték, vagy a támogatói okiratot kibocsátották, de a támogatási összeg kiutalása
nem történt meg.”
113. §		
Az Áht.
a)
68/A §-ában a „65. § (1) bekezdését, (2) bekezdés a) pontját és (3)–(5) bekezdését” szövegrész helyébe a „65. §
(1)–(5) bekezdését” szöveg,
b)
83/A. § (3) bekezdésében a „határozata” szövegrész helyébe a „döntése” szöveg,
c)
83/A. § (3) és (4) bekezdésében a „határozatában” szövegrész helyébe a „döntésében” szöveg,
d)
83/A. § (4) bekezdésében a „határozat” szövegrész helyébe a „döntés” szöveg
lép.
114. §		
Hatályát veszti az Áht. 65. § (2) bekezdése.

60. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása
115. §		
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.)
a)
66. § (2) bekezdésében a „tevékenységtől eltiltja” szövegrész helyébe a „tevékenységtől legfeljebb tíz évre
eltiltja” szöveg,
b)
68. § (2) bekezdés e) pontjában a „felhívja” szövegrész helyébe az „a figyelmeztetést tartalmazó döntésben
felhívja” szöveg
lép.
116. §		
Hatályát veszti az Nftv. 66. § (3) bekezdése.

61. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása
117. § (1) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 5/C. § (4) bekezdés a) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha a Hivatal a hatósági ellenőrzés során megállapítja, hogy az ügyfél a jogszabályban, illetve hatósági döntésben foglalt
előírásokat megsértette,)
„a) és a jogszabály vagy hatósági döntés megsértése a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű
állapot helyreállításával orvosolható, a Hivatal tájékoztatja az ügyfelet a jogszabálysértés tényéről, és határidő
tűzésével kötelezi annak megszüntetésére,”
(2) A Vksztv. 40–40/B. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„40. § (1) A Hivatal hatósági eljárásaiban a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi
CXXV. törvényben (a továbbiakban: Szankciótv.) foglaltakon túlmenően az alábbi jogkövetkezményeket
alkalmazhatja közigazgatási szabályszegés megállapítása esetén:
a) jogellenes magatartás megszüntetésére kötelezés,
b) tevékenység elvégzésére, intézkedés megtételére kötelezés,
c) közérdekű tevékenység során okszerűen felmerült költségek megtérítésére kötelezés,
d) jogszerű víziközmű-szolgáltatási díj alkalmazására kötelezés,
e) jogsértő víziközmű-szolgáltatási díj alkalmazásából eredő többletbevétel visszatérítésére kötelezés,
f ) a Hivatal által kiadott hatósági engedély módosítása,
g) a Hivatal által kiadott hatósági engedély visszavonása.
(2) Víziközmű-szolgáltatás engedély nélküli végzése esetében, ide nem értve a 31/A. § (1) bekezdése szerinti
ideiglenes szolgáltatást, a Hivatal – az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően – elrendelheti a tevékenységtől
végzésétől történő eltiltást, továbbá a jogsértővel szemben a 40/B. § (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezményeket
alkalmazhatja.
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(3) A kormányhivatal a Szankciótv.-ben foglalt jogkövetkezményeken túl az ingatlantulajdonost kötelezheti
vízmérési hely kiépítésére, illetve a víziközmű-hálózatba bekötésre is.
40/A. § (1) A Hivatal víziközmű-felügyeleti bírságot szabhat ki a rendelkezésére álló adatok figyelembevételével.
(2) A víziközmű-felügyeleti bírság a kötelezettség ismételt megszegése, a jogellenes állapot megszüntetésének
elmulasztása vagy fenntartása esetén ismételten is kiszabható.
(3) A víziközmű-felügyeleti bírságot legkésőbb a határozat véglegessé válását követő 15. napon kell megfizetni.
(4) Ha a jogellenes állapot elháríthatatlan külső ok miatt alakult ki, és a helyzet orvoslása érdekében az arra
kötelezett minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul megtett, a Hivatal víziközmű-felügyeleti bírságot nem
alkalmaz.
40/B. § (1) Víziközmű-felügyeleti bírság szabható ki, ha
a) az ellátásért felelős
aa) az üzemeltetési szerződés megkötésére irányuló pályázatot a Hivatal jóváhagyása nélkül írta ki,
ab) megszegi az e törvényben vagy a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban és a Hivatal határozatában
foglalt ellátásért felelősre vonatkozó előírásokat,
ac) közös ellátásért felelősséggel érintett víziközmű-rendszer esetén az 5/G. § (1) bekezdése szerinti írásbeli
megállapodásnak az érintett ellátásért felelősökkel történő megkötését akadályozza vagy elmulasztja;
b) a víziközmű-szolgáltató
ba) a víziközmű-szolgáltatási vagy a víziközmű-üzemeltetési tevékenységét a Hivatal által kiadott véglegessé
vált víziközmű-szolgáltatói vagy működési engedély nélkül folytatja, ide nem értve a 31/A. § (1) bekezdésében
szabályozott ideiglenes szolgáltatást,
bb) a kiszervezésre vonatkozó jogszabályi vagy a Hivatal határozatában foglalt előírást megsérti,
bc) a 42. §-ban meghatározott cégjogi változást a Hivatal hozzájárulása nélkül kérelmez,
bd) a tevékenységét a beszerzési szabályzat, üzletszabályzat Hivatal általi jóváhagyása nélkül folytatja;
be) megszegi az e törvényben, a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban vagy a Hivatal határozataiban
foglalt, víziközmű-szolgáltatóra vonatkozó előírásokat;
bf ) a víziközmű-szolgáltatási vagy a víziközmű-üzemeltetési tevékenységét – a vízügyi hatóság hatáskörébe nem
tartozó esetkörben – neki felróható módon nem a jogszabályi vagy hatósági előírásoknak megfelelően folytatja,
bg) a víziközmű üzemeltetése körében a rábízott víziközmű-vagyon fenntartható működését veszélyezteti,
bh) keresztfinanszírozást alkalmaz,
bi) jogszabálysértő díjat vagy árat alkalmaz,
bj) a Hivatal az 5/E. § (7) bekezdésben meghatározott hatáskörében eljárva megállapítja, hogy a víziközműszolgáltató jogsértést követett el,
c) az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató
ca) a 11. § (2) bekezdésében meghatározott határidőt elmulasztotta,
cb) a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási tervrészben, vagy a beruházási tervrészben foglalt feladatokat nem
vagy csak részben hajtja végre,
cc) Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási tervrész, vagy a beruházási tervrész maradéktalan végrehajtását
megelőzően a gördülő fejlesztési tervben nem szereplő felújítási és pótlási, valamint beruházási tevékenységet
végez,
cd) a Hivatal részére rosszhiszeműen, valótlan adatot közölt,
ce) a 18. § (5) bekezdésében meghatározott határidőt elmulasztotta.
(2) Víziközmű-felügyeleti bírság szabható ki azzal a gazdálkodó szervezettel szemben is, amely víziközműszolgáltatási tevékenységet a Hivatal engedélye nélkül végez.”
(3) A Vksztv. 52/A. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal a mintaprojekttel összefüggésben a projekttársaságnak a jogszabályokban és a Hivatal határozataiban foglalt
kötelezettségeinek megszegése esetén)
„a) a jogkövetkezményekre való utalás mellett írásban tájékoztatja a projekttársaságot jogszabálysértés tényéről,”
(4) A Vksztv. 73. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„73. § (1) A víziközmű-szolgáltatás díjára, valamint a 72/A. § szerint megállapított díjakra vonatkozó rendelkezések
betartását a Hivatal ellenőrzi. A rendelkezések megsértése esetében a Hivatal
a) intézkedésként megtiltja a jogszabálysértő díj további alkalmazását, és kötelezi a víziközmű-szolgáltatót
a jogszerű mértékű díj alkalmazására,
b) kötelezi a víziközmű-szolgáltatót a rendelkezések megsértésével elért többletbevétel és az azzal érintett naptári
félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat kétszeres összegének megfelelő kamatnak
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ba) a sérelmet szenvedett fél részére történő visszatérítésére, vagy
bb) ha a sérelmet szenvedett fél személye nem állapítható meg, az általa az érintett víziközmű-rendszerről
közvetlenül ellátott valamennyi azonos típusú felhasználó részére történő visszatérítésére.
(2) A Hivatal az (1) bekezdésben foglaltak mellett közigazgatási bírságot szabhat ki.”
(5) A Vksztv. 74. § (1) bekezdése a következő 7. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„7. a víziközmű-felügyeleti bírság mértékét, megállapításának szempontrendszerét és a bírság megfizetése
módjának részletszabályait;”
(rendeletben állapítsa meg.)
118. §		
A Vksztv.
a)
5/C. § (4) bekezdés b) pontjában a „felhívásban” szövegrész helyébe a „kötelezésben” szöveg,
b)
52/A. § (7) bekezdés c) pontjában az „azonnali hatállyal eltilthatja” szövegrész helyébe az „eltilthatja” szöveg,
lép.
119. §		
Hatályát veszti a Vksztv. 2. melléklete.

62. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása
120. § (1) A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 12/C. § (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A közlekedési hatóság 50 000 forinttól 200 000 forintig terjedő bírsággal sújtja azt az (1) bekezdés szerinti
szolgáltatót, amely a 12/B. § szerinti kötelezettségének nem tesz eleget. A bírság a kötelezettség nemteljesítésének
időtartama alatt ismételten is kiszabható. A bírság kiszabása helyett figyelmeztetés alkalmazásának nincs helye.”
(2) Az Sztv. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az autóbuszos hatóság az autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatási piac felügyelete során észleli
a működési engedélyhez kötött tevékenység végzésével vagy a közlekedésszervező tevékenységével kapcsolatosan
jogszabályban, vagy az autóbuszos hatóság határozatában meghatározott valamely kötelezettség megsértését,
piacfelügyeleti bírságot szab ki.”
121. §		
Az Sztv. 12/B. § (1) bekezdésében a „közlekedési hatóság elrendeli” szövegrész helyébe a „közlekedési hatóság
intézkedésként elrendeli” szöveg lép.
122. §		
Hatályát veszti az Sztv.
a)
17. § (4) bekezdés a), b) és d) pontja,
b)
17. § (5) bekezdés a), b) és d) pontja,
c)
17. § (5a), (5b) és (5d) bekezdése.

63. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása
123. § (1) A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 28. §-a a következő
(12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A (9) és (11) bekezdés szerinti közigazgatási szabályszegés esetén figyelmeztetés szankció alkalmazásának
nincs helye.”
(2) Az Fttv. 32. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az állami földmérési és térképészeti adatbázisok, adatok, termékek, munkarészek továbbfelhasználására,
illetve azokról további másolatok készítésére, értéknövelt termékek előállítására a tulajdonosi jogok gyakorlója
által kiadott engedély alapján kerülhet sor. A továbbértékesítés céljából történő másolásért vagy bármilyen
célú felhasználásért az adatot szolgáltató ingatlanügyi hatóságot, illetve a honvédelemért felelős miniszter által
rendeletben kijelölt szervezetet szerződésben meghatározott díj illeti meg.”
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124. §		
Az Fttv.
a)
14. § (3) bekezdésében a „felszólítja” szövegrész helyébe a „kötelezi” szöveg,
b)
14. § (4) bekezdésében a „felszólításnak” szövegrész helyébe a „kötelezésnek” szöveg
lép.
125. §		
Hatályát veszti az Fttv. 34. § (4) bekezdése.

64. A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény módosítása
126. §		
A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 15. § (1) bekezdésében
a „súlyos veszélyt jelentő terméket a piacfelügyeleti hatóság a jogszabályban meghatározottak szerint jogosult
lefoglalni” szövegrész helyébe a „súlyos kockázatot jelentő terméket a piacfelügyeleti hatóság jogosult elkobozni”
szöveg lép.
127. §		
Hatályát veszti a Pftv.
a)
16. § (3) bekezdése,
b)
17/B. § (2) bekezdése.

65. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló
2012. évi CLXVI. törvény módosítása
128. § (1) A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi
CLXVI. törvény (a továbbiakban: Lrtv.) 2. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Amennyiben az üzemeltető a (2) bekezdésben előírt kötelezettségének nem tesz eleget, az ágazati kijelölő
hatóság – határidő megállapításával – kötelezi az üzemeltetőt az azonosítási jelentés benyújtására.”
(2) Az Lrtv. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az európai létfontosságú rendszerelem vagy a nemzeti létfontosságú rendszerelem üzemeltetője nem tesz
eleget az e törvényben, az e törvényben foglalt felhatalmazás alapján kiadott más jogszabályokban vagy az ágazati
kijelölő hatóság határozatában foglalt előírásoknak,
a) az ágazati kijelölő hatóság kötelezi az üzemeltetői biztonsági terv soron kívüli módosítására vagy új üzemeltetői
biztonsági terv készítésére, vagy
b) bírságot szab ki.”

66. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási
határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosítása
129. § (1) Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat
végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv.) 32. § (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A bírság mértékének meghatározásakor a hatóság a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló
törvényben meghatározott szempontok mellett figyelembe veszi az üzemeltetőnek térítésmentesen járó kibocsátási
egységek számát.”
(2) Az Ügkr. tv. 33. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A bírság mértékének meghatározásakor a hatóság a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló
törvényben meghatározott szempontok mellett figyelembe veszi a légi jármű üzembentartónak térítésmentesen
kiosztott kibocsátási egységek számát.”
130. §		
Az Ügkr. tv. 13. alcíme a következő 34/C. §-sal egészül ki:
„34/C. § (1) Az e törvény hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban figyelmeztetés szankció alkalmazásának nincs
helye, kivéve az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott olyan változásbejelentési
kötelezettség elmulasztását, mellyel egyidejűleg az üzemeltető nem köteles kibocsátási engedély módosítása iránti
kérelem benyújtására.
(2) Nem alkalmazható közigazgatási szankció, ha a jogsértő magatartásnak a hatóság tudomására jutásától
számított egy év eltelt, illetve ha az elkövetéstől számított öt év eltelt.”
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67. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosítása
131. §		
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 5/H. §-a a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Azokban a közigazgatási hatósági ügyekben, amelyekben a jogsértés az energetikai ellátásbiztonságot sérti
vagy veszélyezteti, figyelmeztetés szankció alkalmazásának nincs helye.”

68. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása
132. § (1) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) E törvényt kell alkalmazni
a) a jogi személy, a személyes joga szerint jogképes szervezet, az egyéni vállalkozó, illetve a gazdasági
tevékenységet folytató más természetes személy (a továbbiakban együtt: felnőttképző) által célirányosan
kompetenciakialakításra vagy -fejlesztésre irányuló és szervezetten megvalósuló – a köznevelési intézmény,
a szakképző intézmény, a felsőoktatási intézmény, illetve törvényben meghatározott oktatási és tehetséggondozó
intézmény alapfeladatába nem tartozó – oktatás és képzés
aa) üzletszerű gazdasági tevékenység keretében,
ab) – a belső képzés kivételével – ingyenesen és a képzésben részt vevő személyekről a felnőttképző által
e törvénnyel összhangban, egyedi azonosításra és annak ellenőrizhetőségére alkalmas módon, bármilyen formában
vezetett nyilvántartás mellett, vagy
ac) belső képzésként
történő megszervezésére (a továbbiakban: felnőttképzési tevékenység), valamint
b) a felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásra.”
(2) Az Fktv. 2. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„1. belső képzés: az olyan oktatás és képzés, amelyet a munkáltató
a) nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében,
b) – a jogszabály alapján szervezett oktatás, képzés kivételével – összesen hat óra időtartamot meghaladó
mértékben,
c) a saját, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 4. §
(2)–(6) bekezdése szerinti partner- vagy kapcsolódó vállalkozás, illetve beszállítójának foglalkoztatottja részére
szervez.”
(3) Az Fktv. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A felnőttképzők nyilvántartása nyilvános, azt a felnőttképzési államigazgatási szerv a honlapján közzéteszi.
A felnőttképző és a felnőttképző törvényes képviseletére jogosult személy természetes személyazonosító adata
– a családi és utónév kivételével – és lakcíme nem hozható nyilvánosságra.”
(4) Az Fktv. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A felnőttképzési szakértők nyilvántartása nyilvános, azt a felnőttképzési államigazgatási szerv a honlapján
közzéteszi. A felnőttképzési szakértő természetes személyazonosító adata – a családi és utónév kivételével – és
lakcíme nem hozható nyilvánosságra.”
(5) Az Fktv. 8. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A felnőttképzési államigazgatási szerv a felnőttképzési szakértővel szemben tevékenység végzésétől történő
eltiltást egy évnél hosszabb időre nem alkalmazhat.”
(6) Az Fktv. 20. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A felnőttképzési államigazgatási szerv a felnőttképzési tevékenység végzésétől történő eltiltás tényét, illetve
az eltiltást elrendelő határozatát a honlapján nyilvánosságra hozza. A felnőttképző és a felnőttképző törvényes
képviseletére jogosult természetes személy természetes személyazonosító adata – a családi és utónév kivételével –
nem hozható nyilvánosságra.”
(7) Az Fktv. 20. §-a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A felnőttképzési államigazgatási szerv nem alkalmazhat közigazgatási szankciót a jogsértő magatartás hatóság
tudomására jutásától számított egy év, továbbá az elkövetéstől vagy a jogellenes állapot megszűnésétől számított
öt év elteltével.”
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(8) Az Fktv. 20/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés ellenőrzését végző hatóság a felnőttképzés adatszolgáltatási
rendszeréhez való közvetlen hozzáférés alapján jogosult az általa folytatott hatósági ellenőrzés és közigazgatási
hatósági eljárás során
a) az eljárás résztvevője azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és az eljárás eredményes
lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatokat, valamint
b) a jogszabály alapján szervezett oktatással és képzéssel és az ahhoz kapcsolódóan kiállított tanúsítvánnyal
kapcsolatos adatokat
megismerni.”
133. §		
Az Fktv.
1.
1. § (2) bekezdésében a „felnőttképző által történő megszervezésére” szövegrész helyébe a „felnőttképzési
tevékenység keretében történő végzésére” szöveg,
2.
2. § 9a. pontjában a „minősített képzés” szövegrész helyébe a „minősített oktatás, képzés” szöveg,
3.
2/B. § (1) bekezdés a) pontjában a „szervezett” szövegrész helyébe a „folytatott” szöveg,
4.
3. § (2) bekezdésében a „benyújtásával” szövegrész helyébe a „benyújtásával, továbbá a felnőttképzők
nyilvántartásában szereplő adatokban bekövetkezett változások bejelentésével” szöveg, a „fizet.” szövegrész
helyébe a „fizet. Az e bekezdés szerinti eljárás ingyenes, ha a felnőttképző kizárólag a 2/A. § (2) bekezdés
a) pontja alá nem tartozó belső képzést szervez és e felnőttképzési tevékenységét ingyenesen végzi.” szöveg,
5.
8. § (2) bekezdésében a „folytatásától el” szövegrész helyébe a „folytatását meg” szöveg,
6.
8. § (2) bekezdés a) pontjában a „sem” szövegrész helyébe az „önhibájából nem” szöveg,
7.
11. § (2) bekezdés a) pontjában a „képzésre” szövegrész helyébe az „oktatásra, képzésre” szöveg,
8.
13/A. § (2) bekezdés a) pontjában az „a képzés folytatására” szövegrész helyébe az „az oktatásban, képzésben
való részvételre” szöveg,
9.
15/A. §-ában a „szervezett” szövegrész helyébe a „szervezett oktatásra,” szöveg,
10.
16. § b) pontjában az „a képzés megkezdéséhez és folytatásához” szövegrész helyébe az „az oktatás, képzés
megkezdéséhez és az abban való részvételhez” szöveg,
11.
20. § (3) bekezdés a) pontjában és b) pont bb) alpontjában a „bírságot” szövegrész helyébe a „közigazgatási
bírságot” szöveg,
12.
20. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „folytatását” szövegrész helyébe a „végzését” szöveg,
13.
20. § (5) bekezdésében a „tevékenység folytatásától” szövegrész helyébe a „tevékenységtől” szöveg,
a „mértékű bírságot” szövegrész helyébe a „mértékű közigazgatási bírságot” szöveg és a „kiszabott bírság”
szövegrész helyébe a „kiszabott közigazgatási bírság” szöveg,
14.
20. § (6) bekezdésében a „folytatásának megtiltását, illetve a felnőttképzési tevékenység folytatásától”
szövegrész helyébe a „megtiltását, illetve a felnőttképzési tevékenységtől” szöveg,
15.
24. § (1) bekezdés a) pontjában és 28. § (2) bekezdés a) pontjában a „tevékenység folytatásához” szövegrész
helyébe a „tevékenységhez” szöveg,
16.
24. § (1) bekezdés d) pontjában a „képzés megszervezésére” szövegrész helyébe a „képzésre” szöveg,
17.
28. § (3) bekezdésében a „bírság” szövegrész helyébe a „közigazgatási bírság” szöveg,
18.
30. § (4) bekezdésében a „felnőttképzés” szövegrész helyébe a „felnőttképzési” szöveg és az „alkalmazni.”
szövegrész helyébe az „alkalmazni azzal, hogy a felnőttképzési szakértő a továbbképzési kötelezettségének
teljesítésére 2022. december 31-éig köteles.” szöveg
lép.
134. §		
Hatályát veszti az Fktv.
a)
3. alcím címében a „folytatásának” szövegrész,
b)
6. § (2) bekezdés b) pontjában az „ , illetve szakképesítéssel” szövegrész,
c)
7. § (3) bekezdése,
d)
8. § (3) bekezdése,
e)
11. § (3) bekezdésében a „tevékenységét kizárólag saját szervezetén belül végezheti, a felnőttképzési” szövegrész,
f)
17. § a) pontjában az „és a felnőttképzési tevékenysége keretében kiállított számlán és más számviteli
bizonylaton” szövegrész,
g)
20. § (4) bekezdése,
h)
28. § (2) bekezdés a) pontjában a „folytatásának” szövegrész.
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69. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosítása
135. § (1) A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) 64. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A halgazdálkodási hatóság az e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban, valamint az Európai
Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában meghatározott rendelkezés, illetve hatósági határozatban foglaltak
megsértése esetén a szabályszegővel szemben bírságot szabhat ki, a 43. § szerinti eltiltást állapíthat meg, elkobzást,
továbbá a 65. § szerinti intézkedéseket és jogkövetkezményeket alkalmazhat.”
(2) A Hhvtv. 64. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 65. §-ban meghatározott korlátozás és felfüggesztés a szabályszerű tevékenység visszaállítása érdekében
szükséges kötelezettségek teljesítéséig terjedő, míg az eltiltás öt év időtartamra rendelhető el.”
(3) A Hhvtv. 66. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A halgazdálkodási bírság legkisebb összege ötvenezer forint, legmagasabb összege ötmillió forint, a jogsértő
személyére tekintet nélkül.”
(4) A Hhvtv. 67. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A halgazdálkodási hatóság országos illetékességű szerve alkalmazásában álló állami halászati őr
az (1) bekezdés szerinti halvédelmi bírság helyszíni bírságként történő kiszabására jogosult.”
(5) A Hhvtv. 70. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A halgazdálkodási hatóság nem alkalmazhat figyelmeztetést a 66. § (1) bekezdés b)–d), f ) és g) pontjában, 66. §
(2) bekezdésében, valamint a 67. § (1) bekezdés a)–f ), i), l), m), o), q), s) és u) pontja esetében.”
136. §		
A Hhvtv.
a)
65. §-ában a „következő intézkedéseket hozhatja” szövegrész helyébe a „szankció kiszabásán túlmenően,
a következő intézkedéseket és jogkövetkezményeket alkalmazhatja” szöveg,
b)
68. § (1a) és (1b) bekezdésében az „az (1) bekezdés szerinti mérlegelés körében” szövegrész helyébe
az „a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény szerinti mérlegelési szempontokon túl” szöveg
lép.
137. §		
Hatályát veszti a Hhvtv.
a)
66. § (1) bekezdés a) pontjában az „a halgazdálkodási hatóság figyelmeztetést tartalmazó döntésében
történő felhívás ellenére” szövegrész,
b)
68. § (1) bekezdése,
c)
70. § (1) bekezdése.

70. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény módosítása
138. § (1) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) 63. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a 62. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott személy (ezen alcímben a továbbiakban együtt: kötelezett)
határidőben nem tesz eleget a 62. § (2) bekezdésében foglalt figyelmeztetésnek, a mezőgazdasági igazgatási
szerv a kötelezettel szemben a (2) bekezdésben megállapított mértékű bírságot szab ki. A bírság megfizetése alól
felmentés nem adható, illetve fizetési kedvezmény nem nyújtható.”
(2) A Földforgalmi tv. V. fejezete a következő 67/B. §-sal egészül ki:
„67/B. § A 62. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben nem alkalmazható közigazgatási szankció, ha
a cselekmény elkövetésétől számított 5 év eltelt.”
139. §		
A Földforgalmi tv. 62. § (2) bekezdésében a „felhívja a figyelmét” szövegrész helyébe a „figyelmeztetésben részesíti,
egyidejűleg felhívja a figyelmét” szöveg lép.
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71. A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény módosítása
140. § (1) A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Fémtv.) 2. § (1) bekezdés 6. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„6. hulladékgazdálkodási közszolgáltatást nyújtó szervezet: a hulladékról szóló törvényben meghatározott
szolgáltatást ellátó közszolgáltató, a közszolgáltatói alvállalkozó és a Koordináló szerv,”
(2) A Fémtv. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetnél, illetve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást nyújtó
szervezetnél termelődött vagy általa begyűjtött, (5) bekezdés szerinti fémkereskedelmi engedélyköteles anyag
értékesítése kizárólag írásbeli szerződés alapján, az abban meghatározott telephellyel rendelkező fémkereskedő
részére, a közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet, illetve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást nyújtó
szervezet által kiállított igazolás mellett történhet. A közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet, illetve
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást nyújtó szervezet a fémkereskedővel kötött szerződés eredeti példányát
vagy annak hitelesített másolatát a fémkereskedelmi hatóság részére a szerződéskötéstől számított 15 napon belül
köteles megküldeni.”
(3) A Fémtv. 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (7a) és (7b) bekezdéssel
egészül ki:
„(7) Ha az (5) bekezdésben meghatározott fémkereskedelmi engedélyköteles anyag termelődése az adott
ingatlanhoz, illetve az egyéni vállalkozó vagy gazdálkodó szervezet tevékenységéhez köthető, azt
az ingatlantulajdonos, illetve az egyéni vállalkozó vagy gazdálkodó szervezet – az értékesítést megelőzően a tárolás
helye szerint illetékes fémkereskedelmi hatósághoz történő előzetes bejelentés mellett – a fémkereskedelmi
hatóság visszaigazolását követően kizárólag fémkereskedő részére értékesítheti. A bejelentésnek tartalmaznia kell:
a) a leadni kívánt fémkereskedelmi engedélyköteles anyag megnevezését, mennyiségét,
b) a felvásárló fémkereskedő megnevezését, telephelyének címét,
c) az (5) bekezdésben meghatározott fémkereskedelmi engedélyköteles anyag tárolásának helyét,
d) a bejelentő nevét, lakcímét vagy székhelyét, adóazonosító jelét vagy adószámát, telefonos elérhetőségét és
e) a (2) bekezdés esetén a bontási engedély számát, a bontás helyét, a bejelentő székhelyét és adószámát.
(7a) A bejelentésnek a már ténylegesen kitermelt, az értékesítő személy birtokában lévő fémkereskedelmi
engedélyköteles anyagra kell vonatkoznia.
(7b) A fémkereskedelmi hatóság a (7) és (7a) bekezdésben foglaltaknak megfelelő bejelentés alapján
a visszaigazolást megadja, ha nem merül fel adat az (5) bekezdésben meghatározott fémkereskedelmi
engedélyköteles anyag jogellenes származására. A visszaigazolás kizárólag egyszer, a visszaigazolás kézhezvételétől
számított 15 napon belül használható fel. A 15 nap elteltével a visszaigazolás hatályát veszti. A visszaigazolás
felhasználása során nem értékesített, visszaigazolással érintett fémkereskedelmi engedélyköteles anyag későbbi
értékesítéséhez újabb, a (7) bekezdés szerinti előzetes bejelentést kell tenni.”
(4) A Fémtv. 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (8a) és (8b) bekezdéssel
egészül ki:
„(8) A bejelentést a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a fémkereskedelmi hatóság a tárolás helye szerint
illetékes általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott rendőrségi szerv részére tájékoztatásul megküldi.
A tájékoztatás célja annak megismerése, hogy az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott rendőrségi
szerv feladatkörében merült-e fel adat a leadni kívánt fémkereskedelmi engedélyköteles anyag eltulajdonított volta
tekintetében. A fémkereskedelmi hatóság a tájékoztatásnak az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott
rendőrségi szerv részére történő megküldését követő 5 munkanapon belül visszaigazolást küld a bejelentő és
a bejelentésben megjelölt felvásárló fémkereskedő részére.
(8a) Ha a (8) bekezdés szerinti visszaigazolásban meghatározott fémkereskedelmi engedélyköteles anyaghoz
képest legfeljebb 10%-kal több az átadni kívánt fémkereskedelmi engedélyköteles anyag (a továbbiakban: többlet),
a fémkereskedő a többletet átveheti, ha a többlet a természetes személyek esetében az 500 kg, a gazdálkodó
szervezetek esetében a 2500 kg mennyiséget nem haladja meg.
(8b) Ha a fémkereskedő a (8a) bekezdés szerint a többletet átvette
a) az átadó az átadás napján a (7) bekezdés szerinti bejelentést tesz a többlet tekintetében,
b) a fémkereskedő az a) pont szerinti bejelentéssel kapcsolatos visszaigazolás megérkezéséig az átvett többletet
elkülönítetten tárolja és azzal fémkereskedelmi tevékenységet nem végez.”
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(5) A Fémtv. 3. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) Fémkereskedő égett kábelt kizárólag a közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezettől, illetve
a fémkereskedelmi hatóság vagy bíróság döntése, továbbá tűzkár esetén tűzeseti hatósági bizonyítvány alapján
vehet át.”
141. § (1) A Fémtv. 2. alcíme a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § A fémkereskedelmi hatóság 100 ezer forintig terjedő közigazgatási bírságot szab ki azzal a természetes
személlyel szemben, aki az ingatlanon tárolható, a 3. § (4) bekezdésében meghatározott térfogatot meghaladó
mennyiségű fémkereskedelmi engedélyköteles anyag fémkereskedő vagy hulladékgazdálkodási közszolgáltatást
nyújtó szervezet részére történő leadási kötelezettségének a fémkereskedelmi hatóság kötelezése ellenére sem tesz
eleget.”
(2) A Fémtv. 4. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A (6) bekezdésben meghatározott tevékenység folytatása esetén a fémkereskedő a felvásárlás és értékesítés
során a szállításról köteles a fémkereskedelmi hatóság részére elektronikus úton, előzetesen adatot szolgáltatni.”
(3) A Fémtv. 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Egy fizikai hely telephelyként való működése nem engedélyezhető a 11/H. § alapján elrendelt lezárás
közigazgatási szankció hatálya alatt.”
(4) A Fémtv. 9. § (2) bekezdése a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
(A fémkereskedelmi hatóság visszavonja a fémkereskedelmi engedélyt,)
„e) ha a fémkereskedő megsérti a 11/H. § alapján elrendelt lezárás közigazgatási szankcióra vonatkozó
rendelkezéseket,
f ) ha a fémkereskedővel szemben adott telephely vonatkozásában a 11/H. § szerinti lezárás közigazgatási szankció
leghosszabb időtartama korábban elrendelésre került.”
142. §		
A Fémtv. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép és a 6. alcíme a következő 11/A–11/H. §-sal egészül ki:
„11. § (1) A fémkereskedelmi hatóság hatósági ellenőrzés keretében kérelemre vagy hivatalból ellenőrzi
a fémkereskedő fémkereskedelmi tevékenységét, valamint a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok más
személy általi értékesítését, szállítását, fuvarozását, raktározását, tárolását és hasznosítását.
(2) A fémkereskedelmi hatóság bírsággal sújtja azt, aki
a) fémkereskedelmi tevékenységet fémkereskedelmi engedély nélkül végez,
b) fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot a 3. § (10) bekezdésében foglaltak ellenére szállítólevél nélkül szállít,
c) fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot a 10. §-ban foglalt szabályokat megsértve hasznosít.
(3) A fémkereskedelmi hatóság bírsággal sújtja azt a fémkereskedőt, aki
a) égett kábelt nem a 3. § (12) bekezdésében foglaltak alapján vesz át,
b) fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot tizennyolc éven aluli személytől vesz át,
c) fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot személyazonosságát nem igazoló személytől vesz át,
d) fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot írásba foglalt megállapodás, illetve fémkereskedelmi hatóság
visszaigazolása nélkül szerez be, illetve az anyag jogszerű szerzésére vonatkozó nyilatkozat nélkül vesz át,
e) fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot anyagkísérő okmány nélkül vagy valótlan adattartalmú okmánnyal
szállít,
f ) fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot az engedélyben foglalt helyszínrajztól eltérő tárolási helyen raktároz
és tárol,
g) telephely fenntartása nélkül is felvásárolható és értékesíthető fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot
jogellenesen tárol,
h) a 3. §-ban meghatározott kötelezettségét egyéb módon megszegi,
i) fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot nem az engedélyben meghatározott telephelyen raktároz és tárol.
(4) A (2) bekezdésben és a (3) bekezdés a)–d), f )–g) és i) pontjában meghatározott jogszabálysértés esetén bírság
helyett figyelmeztetés szankciónak nincs helye.
11/A. § (1) A 11. § (2) bekezdés a) és b) pontja és a 11. § (3) bekezdés b), c), e), g) és i) pontja szerinti jogsértés esetén
a bírság mértéke a jogsértéssel érintett fémkereskedelmi engedélyköteles anyag piaci értékének
a) fémkereskedelmi engedélyköteles anyaggal gazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet általi
jogsértés esetén ötszöröse,
b) természetes személy esetén háromszorosa.
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(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a bírság mértékét a jogsértés által okozott anyagi kár alapján szükséges
megállapítani, ha az így megállapított bírság mértéke a magasabb
a) a fémkereskedelmi engedélyköteles anyaggal gazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet általi
jogsértés esetén a jogsértés által okozott igazolt anyagi kár ötszöröse, de legalább 300 ezer forint,
b) az a) pont alá nem tartozó személy által elkövetett jogsértés esetén – ha annak megállapítása lehetséges –
a jogsértés által okozott igazolt anyagi kár háromszorosa, de legalább 50 ezer forint.
(3) Ha a jogsértéssel érintett fémkereskedelmi engedélyköteles anyag mennyisége nem állapítható meg, a bírság
mértéke 100 ezer forinttól 1 millió forintig terjedhet.
(4) A fémkereskedelmi hatóság a fémkereskedőt 500 ezer forinttól 5 millió forintig terjedő bírsággal sújtja, ha a 3. §
(5) bekezdése szerinti fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot a közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezettel
kötött írásbeli szerződés vagy a fémkereskedelmi hatóság írásbeli visszaigazolása nélkül, vagy írásbeli szerződés
nélkül vesz át.
(5) A bírság mértéke a 11. § (2) bekezdés c) pontja és a 11. § (3) bekezdés a), f ) és h) pontja esetén 30 ezer forinttól
2 millió forintig terjedhet.
(6) Az e törvény hatálya alá tartozó természetes személyre 100 ezer forintig, az egyéni vállalkozóra és a gazdálkodó
szervezetre 500 ezer forintig terjedő bírságot kell kiszabni az e törvényben előírt kötelezettség megsértése,
elmulasztása miatt, ha arra külön jogkövetkezményt e törvény nem határoz meg.
11/B. § A fémkereskedelmi hatóság a fémkereskedőt 1 millió forintig, a nevében eljáró természetes személyt
300 ezer forintig terjedő bírsággal sújtja, ha az e törvényben meghatározott
a) nyilvántartás havi zárását, napi összesítését, azoknak a fémkereskedelmi hatósághoz történő benyújtását
késedelmesen teljesíti, valamint ha a nyilvántartás-vezetési kötelezettségét valótlan adattartalommal vagy
hiányosan teljesíti, vagy abban az adatokat az előírásoktól eltérően vagy eltérő rendszerességgel rögzíti, valamint ha
ismételten hiányosan, valótlan adattartalommal vagy az előírásoktól eltérően teljesíti,
b) nyilvántartást nem vezeti, nyilvántartás havi zárását, napi összesítését, azoknak a fémkereskedelmi hatósághoz
történő benyújtását nem teljesíti.
11/C. § (1) A kiszabott bírság összege kivételes méltánylást érdemlő körülmény esetén hivatalból vagy kérelemre
mérsékelhető, ha a körülményekből megállapítható, hogy a jogsértő személy az adott helyzetben a tőle elvárható
körültekintéssel járt el.
(2) Nincs helye a bírság mérséklésének, ha
a) a jogsértő személy részére e törvény rendelkezéseinek megsértése miatt korábban végleges döntéssel bírság
került kiszabásra,
b) a jogsértő személy fémkereskedelmi engedély nélkül folytatott fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenységet
vagy
c) a jogsértésre bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésével összefüggésben került sor.
11/D. § A kiszabott bírságot a kötelezett a határozat véglegessé válását követő naptári naptól számított 15 napon
belül köteles megfizetni. A bírság megfizetésének módjára, elszámolására, valamint a bírság késedelmes
megfizetése miatt a késedelmi pótlék megállapítására az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései
az irányadóak.
11/E. § Ha a hatósági ellenőrzés során a fémkereskedelmi hatóság a fémkereskedő nyilvántartása, készletbevallása
és a tényleges készlet között 5%-ot meghaladó eltérést tapasztal, a fémkereskedő az ellenőrzéstől számított
15 napon belül köteles mindazon bizonyítékok, okmányok benyújtására, amelyek az eltérést alátámasztják. Ha
az okmányok, bizonyítékok nem kerülnek benyújtásra, vagy azok az eltérés okát nem tisztázzák, a 11/B. § szerinti
mértékű bírságot kell alkalmazni.
11/F. § A fémkereskedelmi hatóság a 11. § (2) bekezdés a) pontja alapján a bírság kiszabásával egyidejűleg megtiltja
az engedély nélkül folytatott tevékenység végzését.
11/G. § Ha a fémkereskedelmi hatóság az 5. § (5) bekezdésében meghatározott kötelezettségének megsértése,
valamint a 11. § (3) bekezdés a) és d) pontja alapján az adott telephely tekintetében 3 éven belül végleges döntéssel
második alkalommal bírságot szab ki a fémkereskedőre, ezzel egyidejűleg azonnal végrehajtható határozatában
a fémkereskedelmi engedély visszavonásával, valamint módosításával a fémkereskedelmi tevékenység adott
telephelyen való végzésének jogosultságát megszünteti.
11/H. § (1) A fémkereskedelmi hatóság a fémkereskedő érintett telephelyét hatósági zárral lezárja, amely első
alkalommal 12 nyitvatartási napig terjedhet, ha
a) az adott telephely tekintetében 3 éven belül második alkalommal a 11. § (3) bekezdés b)–c), g) és i) pontja alapján
végleges döntéssel bírság kiszabására került sor,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 285. szám

10281

b) az adott telephely tekintetében 3 éven belül második alkalommal a 11/B. § b) pontja alapján végleges döntéssel
bírság kiszabására került sor.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogsértések ismételt előfordulása esetén a lezárás időtartama 30, majd
60 nyitvatartási napig terjedhet. Az ismétlődésre vonatkozó szabályok nem alkalmazhatóak, ha két egymást követő
jogsértés között legalább 3 év eltelt.
(3) A lezárásról a fémkereskedelmi hatóság azonnal végrehajtható határozatot hoz. Az intézkedésből harmadik
személyeket ért kárért a fémkereskedő áll helyt.
(4) A lezárással érintett telephelyet a fémkereskedelmi hatóság pecséttel zárja le, jól láthatóan feltünteti a lezárás
időtartamát és azt, hogy a fémkereskedelmi telephelyet a fémkereskedelmi hatóság zárta le.”
143. § (1) A Fémtv. 12. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A lefoglalást vagy zár alá vételt meg kell szüntetni)
„a) ha a fémkereskedelmi hatóság
aa) a 3. § (4) és (9) bekezdésben meghatározott kötelezettségek megszegése esetén, vagy
ab) a 11. § (2) bekezdés a) és c) pontja, valamint a 11. § (3) bekezdés b)–d) és g) pontja szerinti jogsértés alapján
véglegessé vált határozatban bírságot nem szabott ki,”
(2) A Fémtv. 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A lefoglalt vagy zár alá vett anyagot, dolgot és eszközt el kell kobozni,
a) a 3. § (4) és (9) bekezdésben meghatározott kötelezettségek megszegése, vagy
b) a 11. § (2) bekezdés a) és c) pontja, valamint a 11. § (3) bekezdés b)–d) és g) pontja szerinti jogsértés esetén
ha a fémkereskedelmi hatóság véglegessé vált határozattal bírságot szab ki.”
144. §		
A Fémtv. 15. §-a a következő (6b) bekezdéssel egészül ki:
„(6b) E törvénynek a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes
törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXVIII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított rendelkezéseit
azok hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
145. §		
A Fémtv.
a)
2. § (1) bekezdés 8. pontjában a „hulladék” szövegrész helyébe a „fémkereskedelmi engedélyköteles anyag”
szöveg,
b)
3. § (3) bekezdésében a „végző” szövegrész helyébe a „nyújtó” szöveg,
c)
3. § (4) bekezdésében a „felszólítja” szövegrész helyébe a „kötelezi” szöveg,
d)
3. § (10) bekezdésében az „anyagkísérő okmány” szövegrész helyébe a „szállítólevél” szöveg,
e)
4. § (4) bekezdésében a „kizárólag a fémkereskedelmi engedélyben meghatározott telephelyen” szövegrész
helyébe a „saját vagy más fémkereskedő fémkereskedelmi engedélyben meghatározott telephelyén” szöveg,
f)
4. § (11) bekezdésében a „felkérésére” szövegrész helyébe a „felszólítására” szöveg,
g)
5. § (3) bekezdés c) pontjában a „valamint személyazonosságát igazoló hatósági okmánya számát” szövegrész
helyébe a „személyazonosságát igazoló hatósági okmánya számát, valamint – külföldi állampolgár
kivételével – adóazonosító jelét” szöveg,
h)
9. § (1) bekezdésében a „visszavonják” szövegrész helyébe a „visszavonják, valamint ha az engedély
érvényessége lejár” szöveg,
i)
14. § (2b) bekezdésében az „adózás rendjéről” szövegrész helyébe az „adóhatóság által foganatosítandó
végrehajtási eljárásokról” szöveg
lép.
146. §		
Hatályát veszti a Fémtv.
a)
4. § (7) bekezdésében az „az a) és b) pont szerinti” szövegrész,
b)
9. § (3) bekezdése,
c)
10. § (2) bekezdésében az „a fémkereskedőtől” szövegrész.
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72. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása
147. § (1) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) 44/A. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„44/A. § (1) Az ingatlanügyi hatóság ellenőrzi a föld tulajdonjogának átruházására, vagy a föld tulajdonjogát érintő
más jogügylet írásba foglalására szolgáló biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek betartását a biztonsági
okmányt kezelő közjegyzőnél, ügyvédnél vagy annál a szervezetnél, amelynél a kamarai jogtanácsos működik
(e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: felhasználó).
(2) Az ingatlanügyi hatóság a felhasználót a biztonsági okmány kezelésével, felhasználásával, visszaszolgáltatásával
kapcsolatos kötelezettségeinek megsértése esetén bírsággal sújtja és egyidejűleg kötelezi a jogsértő állapot
megszüntetésére.”
(2) A Fétv. 95. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az ingatlanügyi hatóság a bejelentést elmulasztó földhasználót legfeljebb 30 napos határidő megállapításával
figyelmezteti és írásban kötelezi a bejelentési kötelezettsége teljesítésére. Ha a földhasználó határidőben nem tesz
eleget a felszólításnak, az ingatlanügyi hatóság földhasználati bírsággal sújtja, aminek mértéke a föld ingatlannyilvántartás szerinti aranykorona (a továbbiakban: AK) értékének ezerszerese.”

73. Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosítása
148. § (1) Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Ehat.) 7. alcíme a következő 7/A. §-sal
egészül ki:
„7/A. § E törvény rendelkezéseinek megsértése esetén nem alkalmazható közigazgatási szankció a jogsértő
magatartásnak a szankció alkalmazására jogosult hatóság tudomására jutásától számított egy év, vagy
az elkövetéstől számított 5 év elteltével.”
(2) Az Ehat. 32. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a Hivatal megállapítja, hogy a tevékenység folytatásának valamely feltétele a tevékenység folytatására
irányuló kérelem benyújtásának időpontjában sem állt fenn, az energetikai auditor auditálási tevékenységét
intézkedésében megtiltja.
(8) Ha a Hivatal megállapítja, hogy az energetikai auditor e törvény szerinti valamely kötelezettségét bírságolás vagy
ismételt bírságolás ellenére sem teljesítette, az energetikai auditort az auditálási tevékenység folytatásától eltiltja.”
149. §		
Hatályát veszti az Ehat.
a)
22/C. § (5) bekezdése,
b)
26. § (8) bekezdése,
c)
34. § (6) bekezdése.

74. A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi
szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény módosítása
150. §		
Hatályát veszti a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi
szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 20. § (2) bekezdésében a „legkisebb mértéke ötezer forint,” szövegrész.

75. A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 2015. évi CII. törvény módosítása
151. § (1) A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 2015. évi CII. törvény (a továbbiakban: Ekpt.)
13. alcím címe helyébe a következő alcím lép:

„13. A hatósági ellenőrzés, jogkövetkezmények, bírság”
(2) Az Ekpt. 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A bírság ismételten is kiszabható.”
(3) Az Ekpt. 19. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Ha a mulasztás az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, a vasúti közlekedési hatóság jogkövetkezményként
az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer üzemének felfüggesztése mellett az üzemeltetőt a vizsgálat vagy
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a javítás elvégzésére kötelezi, a vizsgált jármű forgalomból való kivonását vagy a személyzet munkavégzésének
felfüggesztését rendeli el és közigazgatási szankcióként bírságot szab ki.
(6) A közlekedési hatóság az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer üzemeltetőjével szemben a kötöttpálya
engedély nélküli vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő létesítése, gyártása, átalakítása, bontása, illetve használata
esetén
a) közigazgatási szankcióként bírságot szab ki, és
b) jogkövetkezményként a kötöttpálya átalakítását vagy az (5) bekezdés szerinti esetben lebontását, gyártásának
vagy üzemeltetésének a megszüntetését, forgalomból való kivonását rendelheti el.”
(4) Az Ekpt. 20. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közlekedési hatóság az egyéb kötöttpályás közlekedés biztonságával és az egyéb kötöttpályás forgalom
lebonyolításával kapcsolatos szabályok megsértése esetén)
„a) az egyéb kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalót és egyéb
foglalkoztatott személyt legfeljebb egy évre eltilthatja a munkavégzéstől, valamint a munkakör további betöltését
egészségügyi alkalmassági vizsgálathoz, vagy képzés elvégzéséhez és hatósági vizsga letételéhez kötheti,”
152. §		
Az Ekpt. 20. § (1) bekezdés b) pontjában a „felszólítja” szövegrész helyébe a „kötelezi” szöveg lép.

76. A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény módosítása
153. §		
Hatályát veszti a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 7. § (7) bekezdés b) pont
ba) alpontja, valamint a b) pont bb) alpontjában az „ugyanazon szabálytalanság ismételt elkövetése esetén”
szövegrész.

77. Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény módosítása
154. §		
Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 13. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az (1) bekezdés d) és e) pontja, valamint i) pont ia) és ib) alpontja esetében figyelmeztetés közigazgatási
szankció nem alkalmazható.”

78. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosítása
155. § (1) A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tvtv.) 2/A. §-a a következő (7) és
(8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az (5) bekezdés szerinti településkép-védelmi bírság legkisebb összege 500 000 Ft.
(8) A (4) bekezdés szerint kijelölt államigazgatási szerv a településkép-védelmi bírság kiszabása feltételeinek
teljesülése esetén – a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény rendelkezései szerint – helyszíni
bírságot is alkalmazhat, amely azonban nem mentesíti a jogsértőt a jogsértő állapot megszüntetésének
kötelezettsége alól.”
(2) A Tvtv. 8. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A településkép védelme érdekében)
„e) az önkormányzat polgármestere (főpolgármestere) a kötelezésben foglaltak nem teljesítése esetén
– a településkép-védelmi bírság ismételt kiszabása helyett – a kötelezést tartalmazó döntés végrehajtását
foganatosítja, mely során a meghatározott cselekményt a kötelezett költségére és veszélyére elvégzi vagy mással
elvégezteti, egyúttal a kötelezettet a felmerülő költség megfizetésére kötelezi.”
(3) A Tvtv. 11. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ha az ingatlan tulajdonosa a településképi rendeletben foglalt településképi követelményeket megsértette,
az önkormányzat polgármestere (főpolgármestere) figyelmeztetést tartalmazó döntésében – megfelelő határidő
biztosításával – felhívja a jogsértőt a jogszabálysértés megszüntetésére.
(2) Az (1) bekezdés szerinti határidő eredménytelen eltelte esetén az önkormányzat polgármestere
(főpolgármestere) településképi kötelezés formájában – önkormányzati hatósági döntéssel – a jogsértőt
a településképi követelmények teljesítésére kötelezi, egyidejűleg – ha a településképi rendelet lehetőséget biztosít
településkép-védelmi bírság kiszabására – a kötelezettet településkép-védelmi bírság megfizetésére is kötelezi.
A településkép-védelmi bírság közigazgatási bírságnak minősül, melynek legkisebb összege 100 000 Ft.
(3) Az (1) bekezdés szerinti határidő eredménytelen eltelte esetén helyszíni bírság is alkalmazható.”
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(4) A Tvtv. 11/C. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazása helyett helyszíni bírság szabható ki, amely azonban nem mentesíti
a jogsértőt a jogsértő állapot megszüntetésének kötelezettsége alól.
(5) Ha a kötelezett a jogsértő állapotot nem szüntette meg, a hatóság – közigazgatási bírság ismételt kiszabása
helyett –
a) a kötelezett költségére és veszélyére megszünteti a jogsértő állapotot, egyúttal a kötelezettet a felmerülő költség
megfizetésére kötelezheti és
b) a reklámhordozót tartó berendezést, a reklámhordozót és a reklámot elkobozza.”
(5) A Tvtv. 11/E. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A helyszíni intézkedés során helyszíni bírság alkalmazásának is van helye.”
156. § (1) A Tvtv. 12. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„c) a településképi véleményezési, a településképi bejelentési, a településképi kötelezési eljárásra, a meghatározott
cselekmény végrehajtására és mindezekről hatósági bizonyítvány kiállítására vonatkozó szabályokat, valamint
az önkormányzatnak a településkép-védelmi tájékoztatásra és szakmai konzultációra irányadó általános szabályait,”
(2) A Tvtv. 12. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„g) a 11. § szerinti településkép-védelmi bírság és helyszíni bírság, a 11/C. § szerinti közigazgatási bírság és
helyszíni bírság, a 11/E. § szerinti településképi bírság és helyszíni bírság kiszabásának mérlegelési szempontjait és
megfizetése módjának részletszabályait, valamint a 11/C. § szerinti esetben a reklámhordozót tartó berendezések,
reklámhordozók és reklámok hatóság általi eltávolításának és elkobzásának szabályait,”
157. §		
Hatályát veszti a Tvtv. 11/C. § (2) bekezdése.

79. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény módosítása
158. § (1) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 24. § (4) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a kizárási ok a hatósággal szemben merül fel, a kizárási okot a hatóság a felügyeleti szerv számára bejelenti.
A felügyeleti szerv dönt a hatóság kizárásáról, egyúttal – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – rendelkezik
az ügyben eljáró másik, az eljárásból kizárt hatósággal azonos hatáskörű hatóság kijelöléséről.”
(2) Az Ákr. 43. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Amennyiben az ügyben van ellenérdekű ügyfél, a hatóság őt az Eüsztv. szerinti ügyintézési rendelkezése
szerint, ennek hiányában elektronikus úton, amennyiben erre nincsen mód, akkor egyéb kapcsolattartási módon
tájékoztatja az ügy tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel
lehetőségéről, kérelemre indult eljárásban a kérelmező ügyfél nevéről.”
159. §		
Az Ákr. 116. § (4) bekezdés c) pontjában az „önállóan fellebbezhető” szövegrész helyébe az „önálló jogorvoslattal
támadható” szöveg lép.
160. §		
Hatályát veszti az Ákr. 16. § (4) bekezdésében az „az eljárásra” szövegrész.

80. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény módosítása
161. §		
Hatályát veszti a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény
a)
32. § (4) bekezdése,
b)
33. § (4) bekezdése.
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81. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény módosítása
162. §		
Hatályát veszti a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 116. § b) pontja.

82. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény módosítása
163. §		
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 69. §
(1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény rendelkezéseinek megsértése vagy az e törvényben meghatározott kötelezettségek nem megfelelő teljesítése,
az e törvény felhatalmazása alapján kiadott egyéb jogszabály megsértése, valamint a felügyeletet ellátó szerv
döntésében foglaltak megsértése vagy figyelmen kívül hagyása esetén az 5. § a)–c) és e)–g) pontjában meghatározott
felügyeletet ellátó szerv a jogsértés súlyával arányosan a következő intézkedéseket alkalmazhatja:]
„e) a felügyeletet ellátó szerv
ea) az 1. § (1) bekezdés j) és r) pontjában meghatározott szolgáltató esetében törli a nyilvántartásból a szolgáltatót,
vagy a tevékenység végzésétől legalább egy, de legfeljebb tizenkét hónapra eltiltja,
eb) az 1. § (1) bekezdés k), p) és q) pontjában meghatározott szolgáltató esetében törli a nyilvántartásból
a szolgáltatót,
ec) az 1. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott szolgáltató esetében kezdeményezi a nyilvántartást vezető
szervnél a szolgáltató nyilvántartásból történő törlését, vagy a tevékenység végzésétől való eltiltását legalább egy,
de legfeljebb tizenkét hónapra,
ed) az 1. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott szolgáltató esetében kezdeményezi a nyilvántartást vezető
szervnél a szolgáltató nyilvántartásból történő törlését;”

83. A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény módosítása
164. § (1) A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Szankció tv.) 4. §
(1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) A Nyilvántartás döntésenként tartalmazza
a) az ügyfél nevét,
b) a természetes személy ügyfél születési nevét, anyja nevét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak,
c) a természetes személy ügyfél születési helyét és idejét, állampolgárságát (hontalanságát),
d) a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási
számát, honossága szerinti állam megnevezését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak,
e) a közigazgatási szankciót alkalmazó hatóság megnevezését,
f ) a hatáskör megnevezését, amelyben a hatóság a közigazgatási szankciót alkalmazta,
g) a közigazgatási szankciót megállapító döntés bejegyzésének időpontját,
h) a közigazgatási szankciót megállapító döntés ügyiratszámát,
i) a közigazgatási szankció típusát,
j) közigazgatási bírság esetén a közigazgatási bírság típusát és összegét
k) tevékenység végzésétől történő eltiltás esetén annak időtartamát.”
(2) A Szankció tv. 4. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) A Nyilvántartás az (1) bekezdés e) és g)–k) pontjában meghatározott adatok tekintetében közhiteles hatósági
nyilvántartás. Nem közhiteles a Nyilvántartás azon adat tekintetében, amely a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti nyilvántartásban
közhiteles adatként szerepel.”
165. §		
A Szankció tv. I. Fejezete a következő 4/A. alcímmel kiegészülve lép hatályba:

„4/A. A közigazgatási szankciók alkalmazásának különös szabályai
5/A. § Ha a bíróság a jogsértő magatartást megvalósító természetes személyt ugyanazon tényállás alapján jogerős
ügydöntő határozatban
a) elítélte és vele szemben büntetést szabott ki, illetve intézkedést alkalmazott, vagy
b) arra hivatkozással, hogy a bűncselekményt nem a vádlott követte el, felmentette,
nem alkalmazható a 2. § (3) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott közigazgatási szankció.
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5/B. § Ha a közigazgatási szankciót alkalmazó hatóság tudomására jut, hogy az eljárása alapjául szolgáló jogsértő
magatartás miatt büntetőeljárás van folyamatban és a közigazgatási szankció alkalmazása – összhangban
az 5/A. §-ban foglaltakkal – e büntetőeljárás kimenetelétől függ, az eljárását a büntetőeljárás befejezéséig
felfüggeszti.”
166. § (1) A Szankció tv. 9. §-a a következő (2a) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(2a) A (2) bekezdés a) pontja szerinti feltétel szempontjából nem minősül szankciót megállapító döntésnek, ha
az elkobzást az ügyfél felelősségének megállapítása nélkül szabták ki.”
(2) A Szankció tv. 9. § (3) bekezdés d) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(A hatóság a figyelmeztetés vagy a közigazgatási óvadék szankció alkalmazása feltételeinek teljesülése esetén is
közigazgatási bírság szankciót alkalmaz, ha)
„d) törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet meghatározott ügyek vonatkozásában
a figyelmeztetés alkalmazásának kizárásáról rendelkezik.”
(3) A Szankció tv. 10. §-a a következő (1a) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(1a) Az (1) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni, ha törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet
a bírság összegére vonatkozóan mérlegelést nem tesz lehetővé.”
(4) A Szankció tv. 13. §-a a következő (5) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(5) Abban az esetben, ha törvény vagy kormányrendelet az eltiltás alkalmazását a hatóság mérlegelésétől teszi
függővé, – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a mérlegelést a 10. § (1) bekezdésében
meghatározott szempontok alapján végzi.”
(5) A Szankció tv. 15. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„15. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki a nyilvántartó szervet.
(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg az e törvényben meghatározott közigazgatási
szankciók alkalmazására, valamint a Nyilvántartás vezetésére vonatkozó eljárási szabályokat.”
167. §		
A Szankció tv.
a)
2. § (4) bekezdése a „Törvény” szövegrész helyett a „Törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott
kormányrendelet” szöveggel,
b)
3. § (1) bekezdése a „törvény” szövegrész helyett a „törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott
kormányrendelet” szöveggel,
c)
5. § (1) bekezdése a „törvény” szövegrész helyett a „törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott
kormányrendelet” szöveggel,
d)
5. § (4) bekezdése a „törvény” szövegrész helyett a „törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott
kormányrendelet” szöveggel,
e)
6. § (2) bekezdése a „teszi lehetővé” szövegrész helyett az „írja elő” szöveggel,
f)
6. § (5) bekezdése a „Törvény” szövegrész helyett a „Törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott
kormányrendelet” szöveggel,
g)
9. § (3) bekezdés a) pontja az „egészséget sért vagy veszélyeztet,” szövegrész helyett az „egészséget sért
vagy veszélyeztet, vagy annak következményeképpen környezetkárosodás, környezetszennyezés vagy
környezetveszélyeztetés következett be,” szöveggel,
h)
13. § (2) bekezdése a „törvény” szövegrész helyett a „törvény vagy kormányrendelet” szöveggel,
i)
13. § (3) bekezdése a „Törvény” szövegrész helyett a „Törvény vagy kormányrendelet” szöveggel,
j)
13. § (4) bekezdése a „törvény” szövegrész helyett a „törvény vagy kormányrendelet” szöveggel
lép hatályba.
168. §		
Nem lép hatályba a Szankció tv.
a)
2. § (3) bekezdés b) pontja,
b)
6. alcíme,
c)
9. § (2) bekezdés b) pontjában a „vagy közigazgatási óvadék” szövegrész,
d)
9. § (3) bekezdésében a „vagy a közigazgatási óvadék” szövegrész,
e)
9. § (4) bekezdése.
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84. Az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló
2019. évi LVI. törvény módosítása
169. § (1) Az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló 2019. évi LVI. törvény
(a továbbiakban: Átv.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (1a) bekezdéssel
egészül ki:
„(1) Az eljáró tenyésztési hatóság az e törvényben és az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban, valamint
az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában meghatározott rendelkezés, illetve hatósági határozatban
foglaltak megsértése esetén a szabályszegővel szemben bírságot, továbbá tevékenységtől való eltiltást állapíthat
meg, amelyeken túlmenően e törvényben meghatározott intézkedést alkalmazhat.
(1a) A tenyésztésvezetői tevékenység gyakorlásától való eltiltás időtartama legfeljebb a döntés véglegessé válásától
számított három év.”
(2) Az Átv. 7. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő j) ponttal egészül ki:
(Az eljáró tenyésztési hatóság az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint a következő
intézkedéseket hozhatja:)
„i) a jogsértő állapot megszüntetésének elrendelése;
j) engedély visszavonása.”

85. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló
2019. évi CXXII. törvény módosítása
170. §		
A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény
67. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A (8) és (9) bekezdésben meghatározott esetben az egészségbiztosítási szerv a közigazgatási szabályszegések
szankcióiról szóló törvényben meghatározott mérlegelési szempontok alapján mulasztás súlyához igazodó bírságot
szab ki vagy a bírság kiszabását mellőzi. A (9) bekezdés szerinti mulasztási bírságot a Közigazgatási Szankciók
Nyilvántartásába nem kell bejegyezni. Nem szabható ki a (9) bekezdés szerinti mulasztási bírság, ha az igazolásra
előírt határidőtől számított öt év eltelt.”

86. Az egyes törvényeknek a piacfelügyelettel összefüggő módosításáról szóló 2020. évi XLI. törvény
módosítása
171. §		
Az egyes törvényeknek a piacfelügyelettel összefüggő módosításáról szóló 2020. évi XLI. törvény 14. § b) pontjában
a „15. § (1) bekezdésében és 22. § (3) bekezdésében” szövegrész helyett a „22. § (3) bekezdésében” szöveggel lép
hatályba.

87. Hatályon kívül helyező rendelkezések
172. §		
Hatályát veszti a légiközlekedési bírság kivetésének részletes szabályairól és a beszedett bírság összegének
felhasználási rendjéről szóló 29/2011. (VI. 15.) NFM rendelet.

88. Hatályba nem lépésről szóló rendelkezések
173. §		
Nem lép hatályba
a)
az ingatlan-nyilvántartást, valamint egyes közigazgatási hatósági eljárásokat érintő egyes törvények
módosításáról szóló 2019. évi LXXXII. törvény 20. §-a,
b)
a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény
73. §-ának az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53/A. § (5) bekezdését megállapító
rendelkezése.
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89. Záró rendelkezések
174. § (1)	Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–29. §, a 30. § (1), (3) és (4) bekezdése, a 31–45. §, a 48–54. §, az 55. § (1) és (2) bekezdése, az 56–64. §, a 65. §
(1) bekezdése, a 66–96. §, a 97. § (1)–(3) és (5)–(6) bekezdése, a 98–111. §, a 112. § (3), (4) és (6)–(8) bekezdése,
a 113–139. §, a 147–154. §, a 155. § (2) és (4)–(5) bekezdése, a 156–170. § és a 172–173. § 2021. január 1-jén lép
hatályba.
(3) A 30. § (2) bekezdése, a 46–47. §, az 55. § (3) és (4) bekezdése, a 65. § (2) bekezdése, a 97. § (4) és (7) bekezdése,
a 140–146. §, valamint a 155. § (1) és (3) bekezdése az e törvény kihirdetését követő tizenhatodik napon lép
hatályba.
(4) A 171. § 2021. július 16-án lép hatályba.
175. §		
E törvény
a)
56. alcíme az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke,
b)
70. alcíme az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése
alapján sarkalatosnak minősül.
176. § (1)	E törvény
a)
91–92. §-a a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv
módosításáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/944 európai parlamenti és tanácsi irányelv 59. cikk
(3)–(6) bekezdésének,
b)
94–96. §-a a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 41. cikkének
való megfelelést szolgálja.
(2)	E törvény
a)
55. §-a a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről
szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet,
b)
75. §-a, 91–92. és 94–96. §-a a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló,
2011. október 25-i 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikke,
c)
75. §-a, 94–96. §-a a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 994/2010/EU
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi
rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
(3)	E törvény 71. alcíme a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(4) A törvénytervezet 141. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésének a belső piaci szolgáltatásokról szóló
2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 39. cikk (5) bekezdése szerinti előzetes
bejelentése megtörtént.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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2020. évi CLXIX. törvény
a honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról*
1. 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
1. §		
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: Küfetv.) 1. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az e törvényben foglaltakat kell alkalmazni
a) a Magyarország területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erőkre és azok állományának tagjaira,
b) a Magyarország területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságokra és azok állományának tagjaira,
c) a rájuk vonatkozó rendelkezések tekintetében
ca) a nem Magyarországon települt, de Magyarországon szolgálati céllal ideiglenesen működő nemzetközi katonai
parancsnokságokra,
cb) az a) és b) pont szerinti állomány tagjainak Magyarország területén tartózkodó hozzátartozóira,
cc) az USA-vállalkozókra.”
2. §		
A Küfetv. 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„a) külföldi fegyveres erő: külföldi állam haderejét alkotó erők, vagy ezek egyes alakulatai, kontingensei, illetve
szervezeti elemei;”
3. §		
A Küfetv. a következő 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § (1) Ha nemzetközi szerződés vagy nemzetközi megállapodás eltérően nem rendelkezik, nemzetközi katonai
parancsnokság Magyarországon jogi személynek tekintendő, amely tényt az 5. § (4) bekezdése szerint kiállított
igazolás igazol.
(2) Ha nemzetközi szerződés vagy nemzetközi megállapodás eltérően nem rendelkezik, nemzetközi katonai
parancsnokságnak nem minősülő nemzetközi katonai szervezet Magyarországon nem tekintendő jogi személynek.
(3) Ha nemzetközi szerződés vagy nemzetközi megállapodás eltérően nem rendelkezik, a külföldi fegyveres erők
gépjárművei, légijárművei, hajói és más veszélyes üzemnek minősülő eszközei tekintetében a külföldi fegyveres erőt
felelősségbiztosítás nélkül is önbiztosítottnak kell tekinteni.
(4) Az (1) és a (2) bekezdés nem érinti az adott szervezet nemzetközi jogi jogképességét.”
4. §		
A Küfetv. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Magyarország területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erő, valamint nemzetközi katonai
szervezet vagy parancsnokság nem magyar állampolgárságú vagy Magyarországon állandó tartózkodási hellyel
nem rendelkező katonai és polgári állomány tagja mentesül foglalkozása tekintetében a Magyarországon
jogszabályban előírt engedélyezési feltételek teljesítése alól, amennyiben tevékenysége – ha külön megállapodás
eltérően nem rendelkezik – nem terjed túl a külföldi fegyveres erők és a nemzetközi katonai parancsnokság
szolgálati tevékenységén, illetve személyeket vagy állatokat érintő, egészségügyi ellátás végzésére irányuló
foglalkozás esetén nem terjed túl a külföldi fegyveres erők és a nemzetközi katonai szervezet vagy parancsnokság
személyi állománya és azok hozzátartozói, illetve szolgálati állatai körén.”
5. §		
A Küfetv. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Mentesül a regisztrációs adó megfizetése alól
a) a Magyar Honvédség kivételével az Észak-atlanti Szerződés tagállamai és a Békepartnerségben részt vevő
államok fegyveres erőinek Magyarország területén tervezetten legalább három hónapig szolgálati céllal tartózkodó,

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 15-i ülésnapján fogadta el.
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Magyarországon állandó tartózkodási hellyel nem rendelkező katonai és polgári állománya saját vagy hozzátartozói
használatára vásárolt vagy ideiglenesen behozott gépjárműve forgalomba helyezése tekintetében,
b) a védelmi együttműködésről szóló magyar-amerikai megállapodás IX. cikk 1. bekezdésében meghatározott
személyi állomány tulajdonában álló gépjármű forgalomba helyezése esetén,
c) a nemzetközi katonai szervezet vagy parancsnokság Magyarország területén tervezetten legalább három hónapig
szolgálati céllal tartózkodó, Magyarországon állandó tartózkodási hellyel nem rendelkező katonai és polgári
állománya saját vagy hozzátartozói használatára vásárolt vagy ideiglenesen behozott gépjárműve forgalomba
helyezése tekintetében,
d) a nemzetközi katonai szervezet vagy parancsnokság az üzemeltetésében álló hivatali gépjármű forgalomba
helyezése esetén,
e) a Magyar Honvédség kivételével az Észak-atlanti Szerződés tagállamai és a Békepartnerségben részt vevő államok
fegyveres erőinek Magyarország területén szolgálati céllal tartózkodó katonai alakulatai az üzemeltetésükben álló
hivatali gépjármű forgalomba helyezése esetén.”
6. §		
Hatályát veszti a Küfetv. 13. § (4) bekezdése.

2. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása
7. §		
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló
2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 5. § (4) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:
(Nem hívható be katonai szolgálatra az a hadköteles,)
„q) aki cselekvőképességében részlegesen korlátozott, cselekvőképtelen, részére támogató került kirendelésre vagy
ideiglenes gondnokság alatt áll.”
8. §		
A Hvt. 18. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A honvédelemben közreműködő szerv a honvédelmi feladataira való felkészülés végrehajtása érdekében
fogadja – a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter tájékoztatása mellett – a honvédelemért felelős
miniszter által honvédelmi érdekű szolgálatteljesítés céljából kijelölt honvédelmi összekötőt, és biztosítja számára
az adott szervnél azonos vagy hasonló munkakört betöltő foglalkoztatott részére meghatározott munkahelyi
elhelyezési feltételeket.”
9. §		
A Hvt. 21. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Kormány évente egyszer jelentést tesz az Országgyűlés honvédelemmel foglalkozó bizottságának és
külügyekkel foglalkozó bizottságának
a) a külföldi fegyveres erők magyarországi jogállását szabályozó nemzetközi szerződések végrehajtásáról és
b) a Magyar Honvédség külföldön végrehajtott műveleteiről.
(6) A Kormány elrendelheti a NATO Állandó Védelmi Terveivel kapcsolatos feladatok végrehajtását, és ezzel
összefüggésben gyorsított döntéshozatali eljárás bevezetését.”
10. §		
A Hvt. 22. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdésben foglalt feladatok végrehajtása érdekében – a katasztrófák elleni védekezésért felelős
miniszter tájékoztatása mellett – a honvédelemért felelős miniszter a honvédelmi szervezet állományának bármely
tagját mint honvédelmi összekötőt, a honvédelemben közreműködő szervhez honvédelmi érdekű szolgálatteljesítés
céljából szolgálati feladat ellátására vezényelheti, illetve a honvédelmi összekötő szolgálatteljesítési helyét
honvédelemben közreműködő szervnél határozhatja meg.”
11. §

(1) A Hvt. 37. § (3) és (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A 36. § (1) bekezdés h) és k) pontja szerinti közreműködői feladat során meg kell határozni az igénybevétel
pontos célját, időtartamát, a kirendelt erők feladatait, létszámát és eszközeit, fegyverzetét, továbbá földrajzilag
körülírt területét. A 36. § (1) bekezdés h) és k) pontjában és a 36. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok
teljesítésére alárendelt honvédségi szervezeteitől legfeljebb 200 fő 21 napi időtartamot meg nem haladó
igénybevételéről – a (3a) bekezdésben meghatározott kivétellel – a Magyar Honvédség parancsnoka, az ezt
meghaladó létszámú vagy időtartamú igénybevételről a honvédelemért felelős miniszter dönt. A 3000 főt
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meghaladó igénybevételről a honvédelemért felelős miniszter – a döntéssel egyidejűleg – az Országgyűlés
honvédelemmel foglalkozó bizottságát tájékoztatja.
(3a) Ha katasztrófa következtében szükséges élet- és vagyonmentés a védelmi igazgatási szervek, a rendvédelmi
szervek vagy az állami mentőszolgálat igénye alapján a katonai erők azonnali közreműködését indokolja,
legfeljebb 100 fő igénybevételéről a területileg illetékes honvédségi szervezet parancsnoka saját hatáskörben
dönthet, amelyet szolgálati úton haladéktalanul jelent a Magyar Honvédség parancsnokának. Az azonnali
igénybevétel mértéke és jellege nem veszélyeztetheti az adott honvédségi szervezet alaprendeltetés szerinti
feladatellátásának maradéktalan biztosítását, a készenlét fenntartását, a hadrafoghatóság szintjét, időtartama pedig
kizárólag a közvetlen életveszély és a jelentős anyagi kár bekövetkezte közvetlen veszélyének fennállásáig vagy
a védekezésben részt vevő társszervek, szervezetek részére történő feladatátadásig tarthat. A Magyar Honvédség
parancsnoka a (3) bekezdés szerinti jogkörében dönt az azonnali igénybevétel fenntartásának szükségességéről.”
(2) A Hvt. 37. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) A 36. § (1) bekezdés i) pontja szerinti közreműködői feladatról a rendészetért felelős miniszter és
a külpolitikáért felelős miniszter kezdeményezésére a Kormány dönt. A 36. § (1) bekezdés i) pontja szerinti
közreműködői feladat akkor rendelhető el, ha a közreműködői feladat olyan külföldi helyszínen hajtható
végre, amely tekintetében a Honvédség határátlépéssel járó csapatmozgását az erre jogosult engedélyezte, és
a terrorizmust elhárító szerv alkalmazása nem elegendő. A 36. § (1) bekezdés i) pontja szerinti közreműködői
feladat elrendelése során meg kell határozni az igénybevétel pontos célját, időtartamát, a kirendelt erők feladatait,
létszámát és eszközeit, fegyverzetét, továbbá földrajzilag körülírt területét.”
12. §		
A Hvt. 45. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A honvédelemért felelős miniszternek a honvédelem és az egyes honvédelmi szervezetek irányításával
összefüggő feladatait törvény, az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet, valamint a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet határozza meg. A honvédelemért felelős miniszter
nevében e hatáskörök gyakorlása során e törvény, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
(a továbbiakban: Kit.) és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény szerint más személy eljárhat.”
13. §		
A Hvt. 45. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti megsemmisítés vagy megváltoztatás a honvédelemért felelős miniszter
által vezetett minisztérium hivatalos lapjában való közzététel napján lép hatályba, ha a belső rendelkezést
a Honvéd Vezérkar főnöke, a Magyar Honvédség parancsnoka vagy a Honvéd Vezérkarhoz, a Magyar Honvédség
Parancsnokságához tartozó elöljáró, a honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó
honvédelmi szervezet vezetője vagy a KNBSZ főigazgatója adta ki. Egyéb belső rendelkezés esetén a hatálybalépés
időpontja a belső rendelkezés kiadója részére történő kézbesítés napja. Különösen fontos érdekből, ha
ez a jogbiztonságot nem sérti, a megsemmisítés vagy megváltoztatás hatálybalépésének időpontja ettől eltérően is
meghatározható.”
14. §		
A Hvt. 54. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A honvédelmi szervezet működésére szolgáló objektum objektumparancsnoka elrendelheti, hogy az objektum
területére történő beléptetést, illetve az onnan történő kiléptetést végző őrzés-védelmi, ügyeleti szolgálati feladatot
ellátó katona, fegyveres biztonsági őr az ellenőrzött területre történő belépést vagy az onnan történő kilépést
megelőzően köteles legyen felhívni a be-, illetve kilépni szándékozó személyt a ruházata, valamint a magával hozott
tárgyak, táskák, csomagok és a be-, illetve kilépéshez igénybe vett gépjármű bemutatására. Ha ennek az érintett
nem tesz eleget, az ellenőrzött területre történő belépését a beléptetést végző szolgálati személy megtilthatja.
Az őrzés-védelmi, ügyeleti szolgálati feladatot ellátó katona, fegyveres biztonsági őr csak a vele azonos nemű be- és
kilépő személy ruházatát vizsgálhatja át. Az intézkedés nem történhet szeméremsértő módon.”
15. §		
A Hvt. 54/D. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti feladatra vezényelt katona – e törvény rendelkezéseitől eltérően –]
„a) a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 29–32. §-ában, 33. § (1) bekezdés
a) és f ) pontjában, 33. § (2) bekezdés a), b) és f ) pontjában, 35–35/B. §-ában, 37. § a) és e) pontjában, továbbá
42. és 43. §-ában meghatározottak szerint jogosult intézkedni, illetve kényszerítő eszközt alkalmazni, valamint”
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16. §		
A Hvt. 54/E. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 36. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feladatra vezényelt katona – e törvény rendelkezéseitől eltérően –]
„a) az Rtv. 29–33. §-ában, 35–35/B. §-ában, 37. § a) és e) pontjában, továbbá 42. és 43. §-ában meghatározottak
szerint jogosult intézkedni, illetve kényszerítő eszközt alkalmazni, valamint”
17. §

(1) A Hvt. 80. §-a a következő 12a. ponttal egészül ki:
(E törvény és a honvédelmet érintő jogszabályok alkalmazásában)
„12a. honvédelmi összekötő: a honvédelemben közreműködő szerv honvédelmi felkészülési és védekezési szakmai
feladatait támogató, e feladat ellátására a honvédelemért felelős miniszter által – a katasztrófák elleni védekezésért
felelős miniszter tájékoztatása mellett – kijelölt, a honvédelemért felelő miniszter által az e törvény végrehajtására
kiadott rendeletben meghatározott végzettséggel rendelkező személy,”
(2) A Hvt. 80. § 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és a honvédelmet érintő jogszabályok alkalmazásában)
„27. potenciális hadköteles: hadkötelezettség fennállásán kívüli időszakban a hadköteles, aki nem tartozik a kiképzett
tartalékos állományba,”

18. §		
A Hvt.
a)
21/A. § (6) bekezdés d) pontjában az „érdekében, és” szövegrész helyébe az „érdekében.” szöveg,
b)
36. § (1) bekezdés i) pontjában a „közreműködik” szövegrész helyébe a „közreműködés” szöveg,
c)
38. § (1) bekezdésében a „katonai szervezetek” szövegrész helyébe a „valamennyi honvédségi szervezet”
szöveg,
d)
VII. Fejezet címében a „HONVÉDSÉG” szövegrész helyébe a „HONVÉDELMI SZERVEZET” szöveg,
e)
29. alcím címében és 45. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „Honvédség” szövegrész helyébe
a „honvédelmi szervezet” szöveg,
f)
45. § (1) bekezdésében a „Honvédséget” szövegrész helyébe a „honvédelmi szervezetet” szöveg,
g)
46. § (1) bekezdésében a „Honvédség” szövegrész helyébe a „– honvédelemért felelős miniszter által vezetett
minisztérium kivételével – a honvédelmi szervezet” szöveg,
h)
46. § (3) bekezdésében a „kormányrendeletben” szövegrész helyébe „a honvédelemért felelős miniszter által
vezetett minisztérium szervezeti és működési szabályzatában” szöveg,
i)
48. § (2) bekezdésében a „gazdálkodásáért az” szövegrész helyébe a „gazdálkodásáért, az” szöveg,
j)
35. alcím címében az „őrzés-védelem” szövegrész helyébe az „őrzés-védelem és az objektumbiztonság”
szöveg,
k)
54. § (1) bekezdésében a „katonai szervezetek” szövegrész helyébe a „honvédelmi szervezetek” szöveg
lép.
19. §		
Hatályát veszti a Hvt. 21/A. § (6) bekezdés e) pontja.

3. A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos
katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény módosítása
20. §

(1) A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási
feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 3. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve ellátja az alábbi tevékenységekkel összefüggő
katonai igazgatási feladatokat:)
„i) nyilvántartás vezetése a meghagyásba bevont szervekről és a meghagyásra kijelölt munkakörökről, valamint
a meghagyásban részesült potenciális hadkötelesekről, kiképzett tartalékosokról és hadkötelesekről,”
(2) A Haktv. 3. § k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve ellátja az alábbi tevékenységekkel összefüggő
katonai igazgatási feladatokat:)
„k) a honvédelmi szervezetek és a honvédségi szakképző intézmény személyi állománya részére szolgálati,
munkáltatói, katonai nyugdíjas-, honvédségi nyugdíjas-, hatósági és ellenőri, katonai rendész, a belföldi katonai
futár-igazolványok kiadása, a hadkötelezettség bevezetését követően a katonai igazolványok kiadása, továbbá
a katonák személyi igazoló jeggyel és az 1949. augusztus 12-én kötött Genfi Egyezmények hatálya alá tartozó
személyazonossági igazolvánnyal történő ellátása.”
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21. §		
A Haktv. a következő 6/A. alcímmel egészül ki:

„6/A. Az ideiglenes igazolás kiadásával kapcsolatos adatkezelés
13/B. § (1) A honvédelmi szervezet és a honvédségi szakképző intézmény személyügyi szerve, valamint a katonai
igazgatás területi szervei ideiglenes igazolást adnak ki a szolgálati jogviszony, a honvédelmi alkalmazotti jogviszony,
a nyugállományú katona, a honvédségi nyugdíjas jogosultság és a rendfokozat ideiglenes igazolására. A honvédelmi
szervezet és a honvédségi szakképző intézmény személyügyi szerve, valamint a katonai igazgatás területi szervei
az ideiglenes igazolás kiadása céljából a 22. melléklet szerinti adatokat a kiállítást követő 5 évig kezeli.
(2) Az ideiglenes igazolás tartalmazza:
a) a 22. melléklet szerinti adatokat,
b) a kiállítás idejét,
c) az igazolás érvényességének időtartamát,
d) a kiállító szerv bélyegzőlenyomatát,
e) a kiadványozó nevét, beosztását és
f ) a kiállító szervezet megnevezését.”
22. §		
A Haktv. 14/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A fegyelmi nyilvántartásból a katonai rendészeti intézkedés nyomán kiszabott fenyítésre vonatkozó adatot
a katonai rendészeti intézkedések fegyelmi helyzetre gyakorolt hatásának nyomon követése céljából az adatot
kezelő honvédelmi szervezet továbbítja a katonai rendészeti feladatokat ellátó honvédségi szervezet részére.”
23. §		
A Haktv. 21. és 21/A. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„21. § (1) A honvédelmi szervezet elhelyezésére szolgáló objektumba (a továbbiakban: objektum), valamint
objektumon belül a belépési jogosultsághoz kötött területre történő be- és kilépés ellenőrzése, a belépő
személyek azonosítása, belépési jogosultságaik nyilvántartása, az élet- és vagyonbiztonság, valamint honvédelmi
és nemzetbiztonsági érdek, továbbá a minősített adatok védelme céljából a beléptetésért felelős honvédelmi
szervezetek a (2) bekezdés szerinti belépőknek az adatait elektronikus beléptetési rendszerben vagy egyéb módon
kezelik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti beléptetésért felelős honvédelmi szervezet kezeli
a) a belépő személy
aa) – a Honvédség személyi állományának tagja esetén – családi és utónevét, rendfokozatát, – állandó belépési
engedély esetén – arcképmását, a belépési engedélyének számát, valamint a honvédelmi szervezet megnevezését,
ab) – a Honvédség személyi állományába nem tartozó személy esetén – családi és utónevét – állandó belépési
engedély esetén – arcképmását, a belépési engedély számát, valamint az általa képviselt szervezet, szerv, gazdasági
társaság megnevezését,
ac) szolgálati igazolványának, a honvédelmi szervezet állományába tartozó kormánytisztviselő esetén
a kormánytisztviselői igazolványának, a honvédelmi szervezet állományába tartozó közalkalmazott esetén
a közalkalmazotti igazolványának, a honvédelmi szervezet állományába tartozó honvédelmi alkalmazott esetén
a honvédelmi alkalmazotti igazolványának számát vagy a személyazonosító igazolványának okmányazonosítóját,
külföldi személy esetén útlevelének vagy Nemzetközi Katonai Tartózkodási Igazolványának okmányazonosítóját,
ad) adott objektumba való be- és kilépésének időpontját, valamint
b) az adott objektumba gépjárművel történő behajtás esetén a gépjármű forgalmi rendszámát, valamint az azzal
történő be- és kihajtás időpontját.
(3) Az adatokat a beléptetésért felelős honvédelmi szervezetek a keletkezésüktől számított 15 évig kezelik.
(4) A beléptető rendszerben rögzített adat – az a) és c) pont vonatkozásában az erre irányuló írásos megkeresés
alapján – továbbítható
a) a honvédelmi szervezet elhelyezésére szolgáló objektumban elkövetett bűncselekmény, szabálysértés, fegyelmi
vétség miatt indult eljárásban hivatalos célból történő felhasználás, valamint az érintett jogainak gyakorlása céljából
az eljárást lefolytató szervnek,
b) a nemzetbiztonsági érdek védelme céljából a KNBSZ-nek,
c) a szolgálatteljesítési idő ellenőrizhetősége céljából a miniszter, a miniszter által vezetett minisztérium államtitkára,
közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkára, valamint a Magyar Honvédség parancsnoka, továbbá – közvetlen
alárendeltjei vonatkozásában – a szolgálati elöljáró vagy a hivatali felettes részére.
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21/A. § (1) Az állandó belépési engedélyek kiadására jogosult honvédelmi szervezet, valamint a honvédségi
szakképző intézmény az állandó belépési engedélyek engedélyezése, kiadása és az érintett azonosítása céljából
kezeli
a) az érintett
aa) családi és utónevét, születési nevét, – honvéd esetén – rendfokozatát, jogviszonyát, valamint a honvédelmi
szervezet megnevezését,
ab) születési helyét és idejét, – nem magyar állampolgár esetén – állampolgárságát,
ac) a szolgálati igazolványának, a honvédelmi szervezet állományába tartozó kormánytisztviselő esetén
a kormánytisztviselői igazolványának, a honvédelmi szervezet állományába tartozó közalkalmazott esetén
a közalkalmazotti igazolványának, a honvédelmi szervezet állományába tartozó honvédelmi alkalmazott esetén
a honvédelmi alkalmazotti igazolványának számát vagy a személyazonosító igazolványának okmányazonosítóját,
külföldi személy esetén útlevelének vagy Nemzetközi Katonai Tartózkodási Igazolványának okmányazonosítóját,
ad) – elektronikus belépési engedély esetén – arcképmását és a belépési engedély számát,
b) – amennyiben az engedélyező nem azonos az állandó belépési engedélyek kiadására jogosult honvédelmi
szervezettel – a belépés engedélyezésének tényét,
c) – gépjárművel történő behajtás esetén – a belépésére használt jármű rendszámát és típusát,
d) – a Honvédség személyi állományába nem tartozó személy esetén – az általa képviselt szervezet, szerv, gazdasági
társaság megnevezését.
(2) Az ideiglenes belépési engedélyek kiadására jogosult honvédelmi szervezet, valamint a honvédségi szakképző
intézmény az ideiglenes belépési engedélyek engedélyezése, kiadása és az érintett azonosítása céljából kezeli
a) az érintett
aa) családi és utónevét, születési nevét, – honvéd esetén – rendfokozatát, jogviszonyát, valamint a honvédelmi
szervezet megnevezését,
ab) születési helyét és idejét, – nem magyar állampolgár esetén – állampolgárságát,
ac) szolgálati igazolványának, a honvédelmi szervezet állományába tartozó kormánytisztviselő esetén
a kormánytisztviselői igazolványának, a honvédelmi szervezet állományába tartozó közalkalmazott esetén
a közalkalmazotti igazolványának, a honvédelmi szervezet állományába tartozó honvédelmi alkalmazott esetén
a honvédelmi alkalmazotti igazolványának számát vagy a személyazonosító igazolványának okmányazonosítóját,
külföldi személy esetén útlevelének vagy Nemzetközi Katonai Tartózkodási Igazolványának okmányazonosítóját és
a belépési engedély számát,
ad) lakcímét,
b) az adott objektumban való tartózkodás célját és időtartamát, a Honvédség személyi állományába nem tartozó
személy esetén az általa képviselt szervezet, szerv, gazdasági társaság megnevezését,
c) – amennyiben az engedélyező nem azonos az ideiglenes belépési engedélyek kiadására jogosult honvédelmi
szervezettel – a belépés engedélyezésének tényét,
d) – gépjárművel történő behajtás esetén – a belépésére használt jármű rendszámát és típusát,
e) – kíséréssel megvalósuló alkalmi vendégbeléptetés esetén – a kísérő és a vendég fogadására jogosult személy
nevét, rendfokozatát és szervezeti egységét.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott adatokat az állandó és az ideiglenes belépési engedélyek kiadására
jogosult honvédelmi szervezet, valamint a honvédségi szakképző intézmény az érintett belépési jogosultsága
fennállásának megszűnését követő 8 évig kezeli.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben rögzített adat továbbítható – az (1) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti arcképmás
és az (1) bekezdés b) pontja, a (2) bekezdés a) pont ad) alpontja, valamint a (2) bekezdés c) és e) pontja szerinti
adat kivételével – az adott objektumba vagy annak beléptető ponttal elzárt területére történő beléptetésért felelős
honvédelmi szervezet vagy annak szervezeti egysége (a továbbiakban együtt: engedélyező honvédelmi szervezet)
vezetőjének részére, az adott belépési ponthoz tartozó, belépési joggal rendelkező személyekről, a belépés
engedélyezése, illetve az engedélyek indokoltságának felülvizsgálata céljából. Ha egy objektumban vagy azon
belül beléptető ponttal elzárt területre a belépést több honvédelmi szervezet is engedélyezheti, – különösen közös
elhelyezésben levő honvédelmi szervezetek esetén – úgy a belépés engedélyezéséhez és a belépési engedélyek
indokoltságának felülvizsgálatához az adott honvédelmi szervezet személyi állománya, valamint azon személyek
adatai továbbíthatók, akik nem a beléptetésért felelős honvédelmi szervezet állományába tartoznak, de a belépésük
engedélyezését az adott honvédelmi szervezet vezetője jogosult elbírálni.
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(5) A (4) bekezdésen túlmenően továbbítható az (1) és (2) bekezdésben rögzített adat
a) – az (1) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti arcképmás és az (1) bekezdés b) pontja, valamint a (2) bekezdés
a) pont ad), c) és e) pontja szerint adat kivételével – az engedélyező honvédelmi szervezet vezetője részére az adott
belépési ponthoz tartozó, belépési joggal nem rendelkező személyekről, a belépés engedélyezése céljából, valamint
b) a nemzetbiztonsági érdek védelme céljából a KNBSZ-nek.
(6) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyes adatokat az érintett honvédelmi szervezete, munkáltatója
továbbítja az állandó vagy ideiglenes belépési engedélyek engedélyezése, kiadása és az érintett azonosítása
céljából az állandó vagy az ideiglenes belépési engedélyek kiadására jogosult honvédelmi szervezet részére.
(7) Az engedélyező honvédelmi szervezet, amennyiben nem azonos az engedélyezett belépési engedély kiadására
jogosult honvédelmi szervezettel, úgy az állandó belépési engedély iránti kérelem engedélyezési eljárása során
az (1) bekezdésben meghatározott és a (4) és (5) bekezdés szerinti, ideiglenes belépési engedély iránti kérelem
engedélyezési eljárása során a (2) bekezdésben meghatározott és a (4) és (5) bekezdés szerinti személyes adatait
kezeli az érintettnek a belépési engedély iránti kérelem elbírálása céljából.
(8) A (7) bekezdés szerinti adatokat az engedélyező honvédelmi szervezet az adat keletkezésétől számított 1 évig
kezeli.
(9) A (7) bekezdésben meghatározott adatokat tartalmazó engedély továbbítható
a) a belépési engedély kiadására jogosult honvédelmi szervezetnek, és
b) a nemzetbiztonsági érdek védelme céljából a KNBSZ-nek.”
24. §		
A Haktv. 24/I. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24/I. § (1) Kiképzési nyilvántartásban kell kezelni a kiképzés, a fizikai állapotfelmérés és a Honvéd Testalkati Program
végrehajtása, értékelése céljából a kiképzésben érintett kiképzéssel összefüggő (3) bekezdésben, valamint a fizikai
állapotfelmérés és a Honvéd Testalkati Program (4) bekezdésben meghatározott adatait.
(2) A kiképzési nyilvántartást a honvédelmi szervezet, valamint a Magyar Honvédség kiképzési szakfeladatokat
irányító és ellenőrző szerve kezeli.
(3) A honvédelmi szervezetek a következő kiképzéssel összefüggő adatokat kezelik:
a) családi és utónév,
b) anyja születési neve,
c) rendfokozat,
d) szolgálati beosztás,
e) születési hely, idő,
f ) a kiképzési rendezvény megnevezése, tárgya és értékelése.
(4) A honvédelmi szervezetek a következő fizikai állapotfelméréssel és a Honvéd Testalkati Programmal összefüggő
adatokat kezelik:
a) családi és utónév,
b) anyja születési neve,
c) születési év, hónap, nap,
d) rendfokozat,
e) az érintett honvédelmi szervezetének megnevezése,
f ) szolgálati beosztás,
g) nem,
h) állománykategória,
i) miniszteri rendeletben meghatározott életkor és korcsoport,
j) a Honvéd Testalkati Követelményhez, illetve a Honvéd Testalkati Programhoz tartozó, miniszteri rendeletben
meghatározott testalkati adatok,
k) a fizikai állapotfelmérés végrehajtásának ideje,
l) a végrehajtott felmérési számok megnevezése és a végrehajtás eredménye,
m) a végrehajtott felmérés összpontszáma és értékelése.
(5) A kiképzési nyilvántartásban kezelt adatokat a hatáskörébe tartozó feladatainak ellátása céljából megismerheti
a) az érintett szervezetszerű parancsnoka, szolgálati elöljárója, vezénylő zászlósa,
b) az érintett kiképzéséért felelős személy,
c) a kiképzés végrehajtásáért felelős személy,
d) a kiképzés ellenőrzésére felhatalmazott személy,
e) a honvédelmi szervezet személyügyi szerve,
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f ) belső ellenőrzési tevékenységet végző személy,
g) a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve és
h) a Honvédség központi személyügyi szerve.
(6) A kiképzési nyilvántartásban kezelt adatokat személyhez kötötten a kiképzési nyilvántartást vezető (2) bekezdés
szerinti szerv a katonai szolgálat felső korhatárának betöltéséig kezeli.”
25. §		
A Haktv. 24/M. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24/M. § (1) A katonai rendészeti feladatokat ellátó honvédségi szervezet jogszabályban meghatározott
feladatainak ellátása, az elkövetett bűncselekmény, szabálysértés vagy fegyelmi vétség miatt indítható büntető-,
szabálysértési vagy fegyelmi eljárás lefolytatásához szükséges bizonyíték biztosítása, vagy a rendészeti intézkedés
jogszerűségének vizsgálata, illetve az érintett személy jogai gyakorlásának elősegítése, valamint a katonai
rendészeti intézkedések fegyelmi helyzetre gyakorolt hatásának nyomon követése céljából kezeli a katonai rendész
intézkedésével érintett személy következő adatait:
a) családi és utónév, honvéd esetében állománycsoport, rendfokozat,
b) születési hely, idő,
c) anyja születési neve,
d) szolgálati igazolvány száma, személyazonosító igazolvány okmányazonosítója, vezetői engedély száma,
kibocsátásának dátuma, vezetői engedély kategóriája, kategória érvényessége,
e) lakcím,
f ) telefonszám,
g) honvédelmi szervezet megnevezése, szolgálati helye,
h) a katonai rendészeti intézkedés nyomán kiszabott fenyítés,
i) az (5) bekezdés alapján készített képfelvétel, hangfelvétel, kép- és hangfelvétel (a továbbiakban együtt: felvétel).
(2) A katonai rendészeti feladatokat ellátó honvédségi szervezet a vezetési képességre hátrányosan ható szer
befolyásának ellenőrzése esetén az (1) bekezdésben meghatározott adatokon túl az ellenőrzés eredményére
vonatkozó adatot is kezeli.
(3) A katonai rendészeti feladatokat ellátó honvédségi szervezet az (1) és (2) bekezdésben meghatározott adatokat
a katonai rendészeti feladat végrehajtását követő egy évig kezeli.
(4) A Honvédség személyi állományába tartozó érintett esetén az (1) és (2) bekezdés szerinti adatok az érintett
beosztása vagy vezénylés helye szerinti állományilletékes jogköröket gyakorló honvédelmi szervezet vezetője
részére továbbíthatók büntető- vagy szabálysértési eljárás megindítása, illetve fegyelmi eljárás lefolytatása céljából.
(5) A katonai rendészeti feladatokat ellátó honvédségi szervezet a katonai rendészeti intézkedéssel, illetve feladattal
összefüggésben az intézkedéssel érintett személyről, a környezetéről, illetve az intézkedés szempontjából lényeges
körülményről, tárgyról felvételt készít.
(6) A felvételen szereplő személyek tájékoztatását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, ismertetést kell
elhelyezni a képfelvevők elhelyezéséről, az e § által meghatározott adatkezelés lényeges elemeiről.
(7) A fegyelmi, a szabálysértési vagy a büntetőeljárás megindításához és lefolytatásához szükséges adatok és
információk biztosítása céljából – ha ilyen cselekmény elkövetésére utaló adat vagy információ a (3) bekezdés
szerinti időtartamon belül merül fel – a katonai rendészeti feladatokat ellátó honvédségi szervezet az (5) bekezdés
alapján rögzített adatok kezelésének határidejét legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja. Ha ezen
időtartamon belül nem indul olyan fegyelmi, szabálysértési vagy büntetőeljárás, amelyben a felvételek
felhasználhatók, az adatokat haladéktalanul törölni kell.
(8) A (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül a rögzített felvételből a jogszabályban meghatározott
szabálysértési, bűnüldözési, igazságszolgáltatási, nemzetbiztonsági feladatainak ellátása céljából a bíróság,
az ügyészség, a nyomozó hatóság, az előkészítő eljárást folytató szerv, a szabálysértési hatóság, a nemzetbiztonsági
szolgálatok, a terrorizmust elhárító szerv, nemzetközi jogsegély keretében külföldi hatóság, valamint jogainak
gyakorlása érdekében az érintett igényelhet adatot.
(9) A katonai rendészeti feladatokat ellátó honvédségi szervezet a felvétel kezelése során köteles megtenni az ahhoz
szükséges szervezési, technikai és egyéb adatbiztonsági intézkedéseket, hogy az érintett személy személyes adatait,
így különösen magántitkait és magánéletének körülményeit illetéktelen személy tudomására jutásától megóvja.
(10) Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel rögzítése érinti, a (8) bekezdésben megjelölt eljárás
lefolytatásához vagy az ott meghatározott egyéb cél érdekében kérheti, hogy az adatkezelő az adatot az eljáró
bíróság vagy más hatóság megkereséséig ne törölje. A kérelem benyújtására a (3) bekezdésben meghatározott
időtartamon belül van lehetőség.
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(11) Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben
az ilyen adattovábbításra a (3) bekezdésben meghatározott határidőn túl kerülne sor, úgy az adatot
az adattovábbításig, de legfeljebb a (3) bekezdésben meghatározott határidőt követő 30 napig nem lehet törölni.”
26. §		
A Haktv. 24/P. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24/P. § (1) A rekreációs, regenerálódási, különleges regenerálódási, kondicionális-kiképzési, külföldi üdültetéssel
és külföldiek üdültetésével, valamint a katonai kiképzéssel és oktatással kapcsolatos szolgáltatások (e fejezet
alkalmazásában a továbbiakban együtt: rekreációs szolgáltatások) nyilvántartásában (e fejezet alkalmazásában
a továbbiakban: rekreációs nyilvántartás) a rekreációs szolgáltatások igénybevételének rendjét szabályozó,
a jogszabályban meghatározott, a rekreációs szolgáltatásokat ténylegesen igénybe vevő, vagy igénybe venni
szándékozó személy 21. melléklet szerinti adatait a szolgáltatást nyújtó, a rekreációs szolgáltatásokkal kapcsolatos
koordinációs, valamint orvosszakmai, illetve adminisztratív feladatok végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezetek
kezelik.
(2) A koordinációs, orvosszakmai, illetve adminisztratív feladatok végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezetek
adatkezelésének célja:
a) a rekreációs szolgáltatásokat igénybe venni szándékozó igénylők nyilvántartásba vétele,
b) az igénylő igényjogosultságának megállapítása, ellenőrzése,
c) az igénylő családtagja családtagi, illetve nem igényjogosult hozzátartozói minőségének megállapítása,
ellenőrzése.
(3) Az MH szolgáltatásokat koordináló szervezet adatkezelésének célja:
a) a rekreációs szolgáltatásokat igénybe venni szándékozó igénylők nyilvántartásba vétele belföldi és külföldi üdülés
esetén,
b) az igénylő igényjogosultságát bizonyító igazolások ellenőrzése belföldi és külföldi üdülés esetén,
c) az adatok feldolgozása és rögzítése az MH szálláshely-nyilvántartó programban,
d) igények visszaigazolása, beutaló kiállítása belföldi és külföldi üdülés esetén,
e) százalékos mértékű kedvezményes térítési díj megfizetésének megállapítása belföldi üdülés esetén
az állományilletékes pénzügyi referatúra adatlapon történő igazolása alapján,
f ) harmadik és további gyermek utáni térítési díj megállapítása, belföldi üdülés esetén a visszamondott férőhelyek
feltöltése a pótigények alapján, a megüresedett férőhelyek függvényében belföldi és külföldi üdülés esetén.
(4) Az MH regenerálódást segítő és rekreációt végző és az MH regenerálódást és kiképzést végző szervezet
adatkezelésének célja:
a) igények visszaigazolása, beutaló, számla kiállítása,
b) speciális elhelyezési és étkezési igények kielégítése,
c) százalékos mértékű kedvezményes térítési díj megfizetésének megállapítása az állományilletékes pénzügyi
referatúra adatlapon történő igazolása alapján,
d) harmadik és további gyermek utáni térítési díj megállapítása,
e) igénybe nem vett szolgáltatás teljes vagy csökkentett összegben történő megfizetésének, illetve
visszafizetésének elbírálása,
f ) a rekreációs szolgáltatások igénybevételének nyilvántartása,
g) az MH regenerálódást segítő és rekreációt végző esetében határozott időtartamú szerződés megkötése lakókocsi,
lakóautó Honvéd Kemping területén történő tárolásához.
(5) A 21. mellékletben foglalt adatokat az adatkezelő a könyvviteli elszámolást követő 8. év december 31-éig kezeli.”
27. §		
A Haktv. 24/R–24/T. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„24/R. § (1) A Honvédség kijelölt erői és a KNBSZ mint közös adatkezelők – a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló
1995. évi CXXV. törvény 39. §-ától eltérően – a Hvt.-ben meghatározott feladatok, így különösen külföldi művelet
végrehajtása során ujj- vagy tenyérnyomatot, DNS-mintát, íriszképet, arcképet, kézérhálózatot, hangmintát, egyéni
írásképet és egyéni mozgásképet mint biometrikus adatot, illetve az érintett természetes személyazonosító adatait
kezelik a biometrikus adatok nyilvántartásában (a továbbiakban: biometrikus nyilvántartás).
(2) A biometrikus nyilvántartásban szereplő adatok kezelésének célja
a) a honvédelmi, nemzetbiztonsági és rendészeti feladat hatékony végrehajtásának támogatása,
b) a Honvédség külföldi katonai szerepvállalásaihoz kötődő műveleti biztonsági feladatok ellátása,
c) a műveletekben részt vevő állomány és a további műveletek biztonságának szavatolása,
d) a műveletekkel összefüggő fenyegetések feltérképezése,
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e) a b)–d) pontban foglaltakkal összefüggő szövetségi és nemzetközi együttműködés támogatása,
f ) Magyarország honvédelmi és nemzetbiztonsági érdekeinek előmozdítása, vagy
g) a nemzetbiztonságot veszélyeztető személyek és a hozzájuk köthető hálózatok, terrorszervezetek,
terrorcselekmények, helyszínek, események, tárgyak és a terrorizmus finanszírozásának felderítése és beazonosítása.
(3) Az (1) bekezdés szerinti adatkezelés feltétele, hogy az adatkezelés olyan helyen valósuljon meg, amely
kockázatot vagy fenyegetést jelent a (2) bekezdés szerint elérni kívánt célok tekintetében.
(4) Az (1) bekezdés szerinti biometrikus nyilvántartásban a közös adatkezelők a Hvt. 80. § 22. pontja szerinti műveleti
területen megjelenő, a Honvédség személyi állományába tartozó, illetve kijelölt erőit támogató, azzal szembenálló,
vagy azzal kapcsolatba kerülő személyek, valamint a szembenálló katonai erők tagjainak adatait kezelik.
24/S. § (1) A biometrikus nyilvántartásba a 24/R. § (2) bekezdése szerinti célok megvalósítása érdekében,
a szövetségi és nemzetközi katonai vagy nemzetbiztonsági célú együttműködés keretében biometrikus adat,
illetve természetes személyazonosító adat vehető át, illetve abból – ha fennállnak az adattovábbítás Infotv. vagy
a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény szerinti feltételei – a KNBSZ főigazgatója engedélyével
a 24/R. § (1) bekezdése szerinti nyílt és minősített adatok továbbíthatók
a) olyan külföldi államnak vagy nemzetközi szervezetnek, amellyel Magyarország bűnügyi vagy védelmi
együttműködési tárgyú nemzetközi szerződésen alapuló együttműködést folytat,
b) Magyarország nemzetbiztonsági és bűnüldözési érdekeire figyelemmel a hatáskörrel rendelkező
igazságszolgáltatási, rendőri és idegenrendészeti szerveknek, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknak.
(2) A Honvédség kijelölt erői és a KNBSZ a 24/R. § (4) bekezdése szerinti érintettek adatait tartalmazó
– az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott címzettek részére az (1) bekezdés szerint történő –
adattovábbításokról – az adattovábbítás tényének, időpontjának, címzettjének és az adattovábbítással érintett
személyes adatok körének rögzítésével – az utólagos módosítás lehetőségét kizáró elkülönült, automatizált
adattovábbítási nyilvántartást (elektronikus napló) vezet. A nyilvántartásokból az egyes adattovábbításokra
vonatkozó adatok az adattovábbítástól számított öt év elteltével törölhetők.
24/T. § (1) A 24/R. § (1) bekezdése szerinti adatok a biometrikus nyilvántartásban
a) a Honvédség kijelölt erőinek állományába tartozók és e kijelölt erőket támogató személyek adatai tekintetében öt
évig,
b) a 24/R. § (4) bekezdésében meghatározott további érintettek tekintetében ötven évig
kezelhetők.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a biometrikus nyilvántartásból az elhalálozás tényére vonatkozó hitelt érdemlő
információk birtokában az elhunyt személy adatai – ha azok megőrzéséhez további biztonsági érdek nem fűződik –
törlésre kerülnek.
(3) Az (1) bekezdéstől eltérően a biometrikus nyilvántartásból törlésre kerülnek azon adatok, amelyek
a) bármely okból jogellenesen kerültek rögzítésre, vagy
b) kezelése – a (2) bekezdésben meghatározott kivételi kört ide nem értve – szükségtelen.”
28. §		
A Haktv. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. § (1) Azon kiképzett tartalékosok adatait, akiknek az életkora nem érte el a katonai szolgálat felső korhatárát
és a szolgálati viszony megszűnésekor, a honvédelmi szervezetnél katonai alapkiképzés, felkészítés, vagy annak
valamely moduljának teljesítésekor katonai szolgálatra alkalmas minősítéssel rendelkeztek, – a Honvédség katonai
szervezetei hadi beosztásába történő előzetes tervezése, valamint az önkéntes tartalékos állomány toborzása
céljából – a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve alárendeltségébe tartozó, az érintettek
lakóhelye szerint illetékes hadkiegészítő és toborzó központ már békeidőszakban is kezeli.
(2) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a hadi beosztásba betervezett kiképzett
tartalékosok 4. melléklet a) pont aa)–ae) alpontja, f ) pont fb) alpontja és q) pont qa)–qf ) alpontja szerinti adatait
a tervezett beosztás megjelölésével, a hadi beosztások feltöltésének tervezése céljából békeidőszakban továbbítja
a katonai szervezet részére.
(3) A hadkiegészítő és toborzó központ és a katonai szervezet az (1) és a (2) bekezdés szerinti adatkezelésre
a) a kiképzett tartalékosnak az utolsó önként vállalt szolgálati viszonya, illetve a katonai szolgálatként elismert
hallgatói, honvéd tisztjelölti vagy altisztjelölti jogviszonya megszűnését, vagy a honvédelmi szervezetnél katonai
alapkiképzés, felkészítés, vagy annak valamely moduljának teljesítését követő 10. év december 31-ig, de legfeljebb
a katonai szolgálat felső korhatárának eléréséig,
b) a hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos, hallgatói, honvéd tisztjelölti vagy altisztjelölti szolgálati viszony
létesítéséig, vagy
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c) jogszabály alapján a katonai szolgálat teljesítése alóli mentesítésig
jogosult.”
29. §		
A Haktv. 33. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) A jogszabály alapján meghagyásba bevont szervezet a Honvédség katonai igazgatási és központi
adatfeldolgozó szerve részére szolgáltatja a 9. mellékletben meghatározott adatokat, valamint a meghagyásban
érintett hadköteles 4. melléklet a) pont aa)–ae) alpontjában meghatározott adatait
a) békeidőszakban évente január 31-éig,
b) a hadkötelezettség bevezetését követő 5 napon belül.
(7) Ha a (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatást érintő adatokban változás történik, a változásról adatszolgáltatást kell
teljesíteni a változást követő 8 napon belül.”
30. §		
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 igazolványa, valamint
b) a Honvédség személyi állományába tartozást igazoló kormánytisztviselői, közalkalmazotti, honvédelmi
alkalmazotti igazolvány (a továbbiakban együtt: munkáltatói igazolvány)
kiadása érdekében a 10. melléklet szerinti adatokat kezeli a Honvédséggel fennálló szolgálati, kormányzati
szolgálati, politikai szolgálati – ide nem értve a szakmai és politikai felsővezető kormányzati szolgálati, politikai
szolgálati jogviszonyát –, biztosi, közalkalmazotti, honvédelmi alkalmazotti jogviszony létrejöttétől a jogviszony
megszűnését vagy megszüntetését követő 5 évig.”
31. §		
A Haktv. 46. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve – erre vonatkozó írásbeli kérelemre –
az e fejezetben meghatározott nyilvántartásokból – a Honvédség központi személyügyi szervének vezetője
engedélyével – adatot szolgáltat a honvédelmi szervezetek, valamint a honvédségi szakképző intézmény részére
az igazolványok igénylésével, biztosításával kapcsolatos feladataik végrehajtása céljából.”
32. §		
A Haktv. 46/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„46/A. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve által, az e fejezetben meghatározott,
a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatban vezetett nyilvántartások más nyilvántartásokkal
– ha e törvény az adatkezelés céljának és az adatok körének pontos meghatározásával másként nem rendelkezik –
nem kapcsolhatók össze.
(2) A honvédelmi ágazatban használt azonosító okmányok kiadásával és kezelésével kapcsolatos eljárási szabályokat
a honvédelemért felelős miniszter normatív utasításban szabályozza.”
33. §		
A Haktv.
a)
4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul,
b)
9. melléklete helyébe a 2. melléklet lép,
c)
21. melléklete helyébe a 3. melléklet lép,
d)
a 4. melléklet szerinti 22. melléklettel egészül ki.

4. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény módosítása
34. §		
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 114. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A szolgálati beosztások besorolási kategóriáihoz rendelt rendfokozatokat és fizetési fokozatokat, a beosztási
illetmény megállapításához szükséges szorzószámokat, valamint a (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában
megjelölt vezető illetményét
a) a (3) bekezdés a) pontjában megjelölt szerveknél a tiszthelyettesi besorolási osztályban az 5. melléklet, a tiszti
besorolási osztályban a 6. melléklet,
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b) a (3) bekezdés b) pontjában megjelölt szerveknél a tiszthelyettesi besorolási osztályban a 7. melléklet, a tiszti
besorolási osztályban a 8. melléklet,
c) a vezetői besorolási osztályban a 9. melléklet tartalmazza.”
35. §		
A Hszt. a következő 157/A. §-sal egészül ki:
„157/A. § (1) A 114. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja szerinti kiemelt vezető a 154–157. § szerint
megállapított illetmény helyett a 9. melléklet I. alcíme szerinti illetményre jogosult, amelyet a munkáltatói jogkör
gyakorlója állapít meg a 9. mellékletben meghatározott sávon belül.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kiemelt vezető esetében nem alkalmazható a 160. §, valamint a 10. melléklet.”
36. §		
A Hszt. 9. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

5. A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény módosítása
37. §		
A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Haj.tv.) a következő
1/A. alcímmel egészül ki:

„1/A. Értelmező rendelkezések
4/A. § E törvény alkalmazásában közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott,
a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és a nevelő szülő, valamint a testvér.”
38. §		
A Haj.tv. 12. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Jogszabály alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső honvédelmi alkalmazotti jogviszony nem létesíthető
azzal, akinek a nemzetbiztonsági ellenőrzése során nemzetbiztonsági kockázatot állapítottak meg, kivéve, ha az arra
feljogosított személy, szerv a jogviszony létesítését jóváhagyta.
(9) Ha a honvédelmi alkalmazott a honvédelmi alkalmazotti jogviszonya fennállása alatt válik nemzetbiztonsági
ellenőrzés alá eső személlyé, és
a) a nemzetbiztonsági ellenőrzéséhez nem járul hozzá vagy
b) nemzetbiztonsági ellenőrzése során nemzetbiztonsági kockázatot állapítottak meg és a jogviszony fenntartását
a jogszabály szerint arra feljogosított személy, szerv nem hagyta jóvá, vagy a munkáltatói jogkör gyakorlója
mérlegelése alapján részére más – nemzetbiztonsági ellenőrzés alá nem eső – munkakör nem ajánlható fel,
a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyt azonnali hatállyal meg kell szüntetni.”
39. §		
A Haj.tv. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § (1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott honvédelmi alkalmazott írásbeli kérelmére a munkáltatói jogkört
gyakorló köteles a kinevezésben heti húszórás részmunkaidőt kikötni, ha a honvédelmi alkalmazott a kérelem
benyújtásakor az Mt. 128. §-ában foglalt fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe (a továbbiakban: kötelező
részmunkaidős foglalkoztatás).
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet a fizetés nélküli szabadság igénybevételének megszűnése előtt legalább
hatvan nappal kell a munkáltatói jogkört gyakorlóval közölni. A kérelemben a honvédelmi alkalmazott köteles
tájékoztatni a munkáltatói jogkört gyakorlót
a) a fizetés nélküli szabadság igénybevételére jogosító gyermeke harmadik életéve betöltésének időpontjáról,
továbbá
b) ha egyenlőtlen munkaidő-beosztásban kíván dolgozni, a munkaidő-beosztásra vonatkozó javaslatáról.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben az egyenlőtlen munkaidő-beosztást a munkáltatói jogkört
gyakorló csak abban az esetben tagadhatja meg, ha az a honvédelmi szervezet számára lényegesen nagyobb
munkaszervezési terhet jelentene. A munkáltatói jogkört gyakorló köteles írásban megindokolni a kérelem
megtagadását.
(4) Kötelező részmunkaidős foglalkoztatás esetén – az 59. § (2) bekezdésétől eltérően – az elmaradt rendes
szabadságot a fizetés nélküli szabadság lejártát követő első munkanappal kezdődően, megszakítás nélkül ki kell
adni.
(5) A kötelező részmunkaidős foglalkoztatás
a) a fizetés nélküli szabadság megszűnését követő naptól,
b) elmaradt rendes szabadság esetén annak (4) bekezdés szerinti kiadását követő naptól
hatályos.
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(6) Az (5) bekezdés szerinti időponttól a honvédelmi alkalmazotti jogviszony alapján közvetlenül vagy közvetve
nyújtott pénzbeli vagy természetbeni juttatásra e törvény erejénél fogva az időarányosság elve alkalmazandó, ha
a juttatásra való jogosultság a munkaidő mértékével összefügg.
(7) A kötelező részmunkaidős foglalkoztatás a honvédelmi alkalmazott kérelme szerinti időpontig, de legfeljebb
a gyermek négyéves – fogyatékos gyermek esetén tizennégy éves – koráig, három vagy több gyermeket nevelő
honvédelmi alkalmazott esetén a gyermek hatéves – fogyatékos gyermek esetén tizennyolc éves – koráig tart.
Ezt követően a honvédelmi alkalmazott munkaidejét a kérelem benyújtása előtti mérték szerint kell megállapítani.
(8) A (7) bekezdés alkalmazásában fogyatékos gyermek a 18. életévét be nem töltött, a fogyatékos személyek
jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy.
(9) Az (1)–(8) bekezdés nem alkalmazható a magasabb vezetői és vezetői megbízású honvédelmi alkalmazottra.”
40. §		
A Haj.tv. a következő 19/A. §-sal egészül ki:
„19/A. § (1) A munkaidő-beosztás szabályait a munkáltatói jogkört gyakorló határozza meg, amelynek során
mérlegeli a honvédelmi szervezet zavartalan működését, a honvédelmi szervezet alapfeladatának, valamint
a munkaköri leírásban rögzített feladatoknak a jellegét, ezen belül különösen a szükséges fizikai vagy szellemi
erőkifejtést vagy fokozott figyelmet, a pihenés és a pihentetés lehetőségét, továbbá az egészséges és a biztonságos
munkavégzés követelményét.
(2) Munkaidőkeret alkalmazása esetén a munkaidőkeret tartama, ha ezt objektív, műszaki vagy munkaszervezéssel
kapcsolatos okok indokolják, a felek megállapodása alapján legfeljebb harminchat hónap lehet.
(3) A (2) bekezdés szerinti megállapodás esetén a beosztás szerinti heti munkaidő tartamát tizenkét hónapon belül
átlagban kell figyelembe venni.
(4) A miniszter rendeletben határozza meg azokat a honvédelmi szervezeteket, amelyek az Mt. munkaidő beosztásra
vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása során rendeltetésük folytán vasárnap és munkaszüneti napon is működő
munkáltatónak minősülnek.”
41. §		
A Haj.tv. 21. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A honvédelmi szervezet köteles a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyt az Mt. 29. § (1) bekezdése alapján
azonnali hatállyal megszüntetni a 12. § (9) bekezdése szerinti esetben.”
42. §		
A Haj.tv. 38. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Nem illeti meg felmentési idő a honvédelmi alkalmazottat, ha a felmentésére a 12. § (9) bekezdése alapján
került sor.”
43. §

(1) A Haj.tv. 51. § (5)–(5b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Az Mt. 55. § (1) bekezdésében foglaltakon túl mentesül a honvédelmi alkalmazott a rendelkezésre állási és
munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól
a) az orvosi vizsgálat teljes időtartamára, továbbá a keresőképtelenséggel nem járó egészségügyi kezelések
időtartamára,
b) a közeli hozzátartozója vagy élettársa halálakor – az Mt. 55. § (1) bekezdés f ) pontja szerinti mentesülésen felül –
a munkáltatói jogkört gyakorló engedélye alapján esetenként legfeljebb három munkanapra,
c) véradás esetén véradásonként két munkanapra, amelyet a véradás napjától számított két hónapon belül,
az érintett kérelmének megfelelően kell biztosítani, azzal, hogy a mentesülés évenkénti mértéke legfeljebb tíz
munkanap lehet, továbbá
d) a munkáltatói jogkört gyakorló engedélye alapján.
(5a) Az (5) bekezdés szerinti mentesülés ideje az Mt. 115. § (2) bekezdése alkalmazásában munkában töltött időnek
minősül, és ezen időtartamra a honvédelmi alkalmazott távolléti díjra jogosult.
(5b) Ha a honvédelmi alkalmazott az Mt. 55. § (1) bekezdés k) pontja szerint mentesül a rendelkezésre állási és
munkavégzési kötelezettség alól, akkor erre az időtartamra távolléti díjának miniszteri rendeletben meghatározott
mértékű részére jogosult.”
(2) A Haj.tv. 51. §-a a következő (5c) bekezdéssel egészül ki:
„(5c) Az (5b) bekezdés szerinti esetben a rendelkezésre állási és a munkavégzés alóli mentesülés csak akkor
engedélyezhető, ha a munkáltatói jogkört gyakorló vagy az általa kijelölt személy a honvédelmi alkalmazott
éves szabadságának időarányos részét – az Mt. 122. § (1)–(3) bekezdésében foglaltak szerint – már kiadta. Ebben
az esetben az Mt. 122. § (4) bekezdése nem alkalmazható.”
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44. §		
A Haj.tv. a következő 52/A. §-sal egészül ki:
„52/A. § Ha a honvédelmi szervezet rendeltetésszerű és eredményes működéséhez, jogszabályban, közjogi
szervezetszabályozó eszközben vagy alapító okiratban meghatározott feladatainak teljesítéséhez szükséges,
miniszteri rendeletben az Mt. 109. § (1) bekezdésében foglaltakon túl, naptári évenként legfeljebb további
százötven óra rendkívüli munkaidő elrendelése is engedélyezhető.”
45. §		
A Haj.tv. 60. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A honvédelmi alkalmazotti jogviszony tekintetében)
„a) az Mt. munka- és pihenőidőről szóló rendelkezései (XI. Fejezet) közül
aa) a 92. § (4) bekezdése, a 99. § (7) bekezdés b) pontja, a 109. § (2) bekezdése, a 116. és 117. §-a, a 118. §
(4) bekezdése, a 119. § (2) bekezdése, a 123. § (1)–(6) bekezdése, a 135. § (3)–(6) bekezdése és a 146. § (2) bekezdése
– az ab) alpontban foglaltak kivételével – nem alkalmazható,
ab) az aa) alponttól eltérően a KNBSZ és a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ által foglalkoztatott
honvédelmi alkalmazottra a 109. § (2) bekezdését alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy az önként vállalt
túlmunkáról az Mt. 109. § (1) bekezdésében foglalt és az 52/A. §-ban engedélyezett mértéket meghaladóan lehet
megállapodni,”
46. §		
A Haj.tv. a következő 80/A. §-sal egészül ki:
„80/A. § A honvédelmi alkalmazott lakhatási támogatásának feltételeit a miniszter rendeletben határozza meg.”
47. §		
A Haj.tv. 82/B. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az árvák kiegészítő támogatására jogosult az árvák kiegészítő támogatása tárgyában hozott elsőfokú határozat
ellen a közléstől számított 15 napon belül írásban fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést az elbírálására jogosultnak
címezve a központi pénzügyi szervezethez kell benyújtani. A fellebbezés elbírálására a miniszter jogosult, aki
a fellebbezést 30 napon belül bírálja el.
(8) Az árvák kiegészítő támogatása tárgyában hozott határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.”
48. §		
A Haj.tv. 89. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„89. § (1) A honvédelmi alkalmazotti jogviszony tekintetében az Mt.-nek a munkáltató és a munkavállaló kártérítési
felelősségére vonatkozó rendelkezései közül a 178. § és a 191. § nem alkalmazható.
(2) A honvédelmi alkalmazott kártérítési felelősségét elbíráló határozattal, továbbá a honvédelmi szervezet
kártérítési felelősségét elbíráló másodfokú határozattal szemben a közléstől számított 30 napos jogvesztő határidőn
belül lehet keresetet előterjeszteni az illetékes bíróságon.”
49. §		
A Haj.tv. 92/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„92/C. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
a) rendelje el a VI/A. Fejezet szerinti különös szabályok alkalmazását,
b) állapítsa meg az állami kezességvállalással nyújtott hitelek honvédelmi alkalmazottra vonatkozó szabályait.”
50. §

(1) A Haj.tv. 93. § 29. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)
„29. a kártérítési és a fegyelmi eljárás részletes eljárási szabályait, illetve – ha szükséges – ezekkel összefüggésben azt
az időtartamot, amely az e törvény szerinti elévülési időbe nem számít bele,”
(2) A Haj.tv. 93. §-a a következő 30–34. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)
„30. a honvédelmi szervezet meg nem térülő kárának leírási és törlési szabályait,
31. azokat a honvédelmi szervezeteket, amelyek rendeltetésük folytán vasárnap és munkaszüneti napon is működő
munkáltatónak minősülnek,
32. a naptári évenként elrendelhető rendkívüli munkaidő mértékét,
33. a lakhatási támogatási formákat, az egyes lakhatási támogatásokra való jogosultság feltételeit, az igényjogosultság
elbírálásának és teljesítésének módját,
34. a helyettesítési díjra való jogosultság eseteit, annak mértékét.”
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51. §		
A Haj.tv. 1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
52. §		
A Haj.tv.
a)
20. § (1) bekezdésében az „a végzett munkával arányos” szövegrész helyébe a „miniszteri rendeletben
meghatározott” szöveg,
b)
42. § (2) bekezdés b) pontjában a „30. § (7) bekezdése” szövegrész helyébe a „12. § (9) bekezdése vagy 30. §
(7) bekezdése” szöveg,
c)
VI. Fejezetének címében az „ALKALMAZOTT” szövegrész helyébe az „ALKALMAZOTTI” szöveg,
d)
90. § (1) bekezdésében az „adatszerzés” szövegrész helyébe az „adatkezelés” szöveg,
e)
93. § 15. pontjában az „51. § (5a) bekezdése” szövegrész helyébe az „51. § (5b) bekezdése” szöveg
lép.
53. §		
Hatályát veszti a Haj.tv. 93. § 22. pontja.

6. Záró rendelkezések
54. §

(1)	Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 12. § és a 18. § h) pontja 2022. január 1-jén lép hatályba.

55. §		
A 2. alcím az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése, XXXI. cikk (3) bekezdése, 45. cikk (5) bekezdése, valamint 54. cikk
(4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2020. évi CLXIX. törvényhez
1. A Haktv. 4. melléklet f ) pont fb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a szolgálat tervezését és teljesítését befolyásoló adatai:)
„fb) megállapított katonai szolgálatra való alkalmassági minősítése, fokozata, típusa, korlátozások, megállapítás
dátuma, megállapító, megállapításának, felülvizsgálatának dátuma.”
2. A Haktv. 4. melléklet f ) pontja a következő fm) és fn) alponttal egészül ki:
(a szolgálat tervezését és teljesítését befolyásoló adatai:)
„fm) a katonai szolgálatra való egészségi alkalmasság elbírálásával összefüggő orvosi, szakorvosi vizsgálat és
gyógykezelés ténye, meghatározott időpontja, időtartama,”
fn) katonai szolgálat teljesítésének törvény alapján történő önként vállalása,”
3. A Haktv. 4. melléklete a következő y) ponttal egészül ki:
„y) személyazonosító igazolvány okmányazonosítója, érvényességi ideje, útlevél száma, érvényességi ideje.”
4. Hatályát veszti a Haktv. 4. melléklet f ) pont fl) alpont flc) alpontja.

2. melléklet a 2020. évi CLXIX. törvényhez
„9. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez

A meghagyásba bevont szerv adatszolgáltatása alapján kezelhető adatok
1. Jogszabályban kijelölt szerv esetén:
1.1. a szervezet megnevezése,
1.2. a meghagyási kategória,
1.3. a meghagyási alkategória,
1.4. a szervezet címe,
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1.5.
1.6.

a szervezet székhelye,
a felelős (kapcsolattartó) személy:
1.6.1.
neve,
1.6.2.
telefonszáma,
1.6.3.
e-mail címe,
1.7. a központi hivatallá nyilvánítást tartalmazó jogszabály (központi hivatal esetén),
1.8. a honvédelmi feladat ellátására kijelölő jogszabály (18. alkategória esetén),
1.9. a bírósági határozat száma a nyilvántartásba vételről (19. kategória esetén),
1.10. a meghagyásra kijelölt munkakörök, álláshelyek (a továbbiakban együtt: munkakör) és azok
munkakörönként:
1.10.1. a meghagyásba kijelölt munkakörök közül a meghagyásra tervezett munkakörök
munkakörönként,
1.10.2. a meghagyásra kijelölt munkakörök közül a meghagyásra nem tervezett munkakörök
munkakörökként.
2. A meghagyásra tervezett személyek adatai:
2.1. születési családi név,
2.2. születési 1. utónév,
2.3. születési 2. utónév,
2.4. házassági családi név,
2.5. házassági 1. utónév,
2.6. házassági 2. utónév,
2.7. anyja születési családi neve,
2.8. anyja születési 1. utóneve,
2.9. anyja születési 2. utóneve,
2.10. születési idő,
2.11. születési hely,
2.12. munkakör.
3.	Egyedileg kijelölt egyéni vállalkozó esetén:
3.1. a meghagyási kategória,
3.2. a kijelölő határozat száma, kiállítója,
3.3. az egyéni vállalkozó neve, címe, adószáma, telefonszáma, e-mail címe,
3.4. ha a felelős személy nem az egyéni vállalkozó, a felelős (kapcsolattartó) személy neve,
telefonszáma, e-mail címe.
4. A meghagyásra kijelölt munkakörök, és azok mennyisége munkakörönként:
4.1. a meghagyásba kijelölt munkakörök közül a meghagyásra tervezett munkakörök
munkakörönként,
4.2. a meghagyásra kijelölt munkakörök közül a meghagyásra nem tervezett munkakörök
mennyisége munkakörökként.
5. A meghagyásra tervezett személyek adatai:
5.1. születési családi név,
5.2. születési 1. utónév,
5.3. születési 2. utónév,
5.4. házassági családi név,
5.5. házassági 1. utónév,
5.6. házassági 2. utónév,
5.7. anyja születési családi neve,
5.8. anyja születési 1. utóneve,
5.9. anyja születési 2. utóneve,
5.10. születési idő,
5.11. születési hely,
5.12. munkakör.
6.	Egyedileg kijelölt szervezet esetén:
6.1. a meghagyási kategória,
6.2. a kijelölő határozat száma, kiállítója,

mennyisége
mennyisége
mennyisége

mennyisége
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6.3.
6.4.
6.5.
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a szervezet megnevezése, székhelye, kijelölt telephelye vagy fióktelepe, adószáma,
a felelős (kapcsolattartó) személy neve, telefonszáma, e-mail címe,
a meghagyásra kijelölt munkakörök, és azok mennyisége munkakörönként:
6.5.1.
a meghagyásba kijelölt munkakörök közül a meghagyásra tervezett munkakörök mennyisége
munkakörönként,
6.5.2.
a meghagyásra kijelölt munkakörök közül a meghagyásra nem tervezett munkakörök mennyisége
munkakörökként,
7. A meghagyásra tervezett személyek adatai:
7.1. születési családi név,
7.2. születési 1. utónév,
7.3. születési 2. utónév,
7.4. házassági családi név,
7.5. házassági 1. utónév,
7.6. házassági 2. utónév,
7.7. anyja születési családi neve,
7.8. anyja születési 1. utóneve,
7.9. anyja születési 2. utóneve,
7.10. születési idő,
7.11. születési hely,
7.12. munkakör.”

3. melléklet a 2020. évi CLXIX. törvényhez
„21. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez

A regenerálódási és rekreációs szolgáltatásokkal kapcsolatos nyilvántartásban kezelhető adatok
1. A 24/P. § (2) bekezdése alkalmazásában:
1.1. az igénylő adatai:
1.1.1.
családi és utóneve,
1.1.2.
születési neve,
1.1.3.
anyja születési neve,
1.1.4.
születési hely, év, hónap, nap,
1.1.5.
adóazonosító szám,
1.1.6.
rendfokozata,
1.1.7.
szolgálati, munkahelye,
1.1.8.
lakcíme, tartózkodási hely, e-mail cím, telefonszám,
1.1.9.
személyazonosításra alkalmas igazolvány okmányazonosítója,
1.1.10. családi állapota (különösen a házassági anyakönyvi kivonat, élettársi nyilatkozat adatai),
1.2. az igénylő családtagjának, nem igényjogosult hozzátartozójának adatai:
1.2.1.
családi és utóneve,
1.2.2.
születési neve,
1.2.3.
anyja születési neve,
1.2.4.
születési év, hónap, nap,
1.2.5.
adóazonosító szám,
1.2.6.
rendfokozata,
1.2.7.
szolgálati, munkahelye,
1.2.8.
lakcíme,
1.2.9.
rokonsági foka,
1.2.10. személyazonosításra alkalmas igazolvány okmányazonosítója,
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1.3.

egészségi állapotra vonatkozó adatok:
1.3.1.
az igénylő vagy családtagjának betegsége,
1.3.2.
családtag halála (különösen orvosi igazolás, ambuláns lap, kórházi zárójelentés, halotti anyakönyvi
kivonat adatai).
2. A 24/P. § (3) bekezdése alkalmazásában:
2.1. az igénylő adatai:
2.1.1.
családi és utóneve,
2.1.2.
születési neve,
2.1.3.
anyja születési neve,
2.1.4.
születési hely, év, hónap, nap,
2.1.5.
adóazonosító szám,
2.1.6.
rendfokozata,
2.1.7.
szolgálati, munkahelye,
2.1.8.
lakcíme, tartózkodási hely, e-mail cím, telefonszám,
2.1.9.
családi állapota (különösen a házassági anyakönyvi kivonat, élettársi nyilatkozat adatai),
2.2. az igénylő családtagjának, nem igényjogosult hozzátartozójának adatai:
2.2.1.
családi és utóneve;
2.2.2.
születési neve;
2.2.3.
anyja születési neve;
2.2.4.
születési év, hónap, nap;
2.2.5.
adóazonosító jele;
2.2.6.
rendfokozata;
2.2.7.
szolgálati-, munkahelye;
2.2.8.
lakcíme;
2.2.9.
rokonsági foka;
2.3. egészségi állapotra vonatkozó adatok:
2.3.1.
igénylő vagy családtagjának betegsége,
2.3.2.
családtag halála (különösen orvosi igazolás, ambuláns lap, kórházi zárójelentés, halotti anyakönyvi
kivonat adatai).
3. A 24/P. § (4) bekezdése alkalmazásában:
3.1. az igénylő adatai:
3.1.1.
családi és utóneve,
3.1.2.
születési neve,
3.1.3.
anyja születési neve,
3.1.4.
születési hely, év, hónap, nap,
3.1.5.
adóazonosító jele,
3.1.6.
rendfokozata,
3.1.7.
szolgálati-, munkahelye,
3.1.8.
lakcíme, tartózkodási hely, e-mail cím, telefonszám,
3.1.9.
személyazonosításra alkalmas igazolvány okmányazonosítója,
3.1.10. családi állapota (különösen a házassági anyakönyvi kivonat, élettársi nyilatkozat adatai),
3.2. az igénylő családtagjának, nem igényjogosult hozzátartozójának adatai:
3.2.1.
családi és utóneve,
3.2.2.
születési neve,
3.2.3.
anyja születési neve,
3.2.4.
születési év, hónap, nap,
3.2.5.
adóazonosító jele,
3.2.6.
rendfokozata,
3.2.7.
szolgálati-, munkahelye,
3.2.8.
lakcíme,
3.2.9.
rokonsági foka,
3.2.10. személyazonosításra alkalmas igazolvány okmányazonosítója,
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3.3.

3.4.
3.5.

egészségi állapotra vonatkozó adatok:
3.3.1.
igénylő vagy családtagjának betegsége,
3.3.2.
családtag halála (különösen orvosi igazolás, ambuláns lap, kórházi zárójelentés, halotti anyakönyvi
kivonat adatai),
3.3.3.
mozgáskorlátozottság,
3.3.4.
speciális étkezési igény (különösen cukorbetegségre, ételallergiára vonatkozó adatok),
térítésidíj-kedvezmények megállapításához szükséges adatok:
3.4.1.
térítési kód,
lakókocsi, lakóautó, illetve tulajdonosának, üzemben tartójának azonosító adatai (különösen a forgalmi
engedély adatai).”

4. melléklet a 2020. évi CLXIX. törvényhez
„22. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez

Az ideiglenes igazolás adatköre
a)
b)
c)
d)
e)
f)

családi és utónév,
születési idő,
születési hely,
anyja neve,
jogviszony megnevezése, katona esetében a rendfokozat,
a nyugállomány tagja és a szolgálati járandóságra jogosult esetében egyenruha-viseléssel összefüggő
rendelkezés.”

5. melléklet a 2020. évi CLXIX. törvényhez
A Hszt. 9. melléklet I. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„I. Kiemelt vezetői szolgálati beosztások
A) Központi szerv vezetője és központi szerv vezetőjének helyettese
A
1

B

besorolási kategória

C

illetmény (Ft)

rendfokozat

2

központi szerv vezetője

1.500.000 – 1.900.000

tábornok

3

központi szerv vezetőjének helyettese

1.300.000 – 1.650.000

tábornok

B) Területi szerv vezetője
A
1

2

besorolási kategória

területi szerv vezetője

B
a beosztási illetményt meghatározó
szorzószám

20-22

C
rendfokozat

tábornok vagy ezredes
”
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6. melléklet a 2020. évi CLXIX. törvényhez
„1. melléklet a 2018. évi CXIV. törvényhez

A HONVÉDELMI ALKALMAZOTTI ALAPNYILVÁNTARTÁS ADATKÖREI
1. A honvédelmi alkalmazott személyi adatai:
1.1. családi- és utóneve (születési családi- és utóneve), neme,
1.2. születési helye, ideje,
1.3. anyja születési családi- és utóneve,
1.4. állampolgárságai,
1.5. társadalombiztosítási azonosítójele, adóazonosító jele,
1.6. lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma (amelyen értesíthető), e-mail címe,
1.7. családi állapota,
1.8. képmása,
1.9. önéletrajza,
1.10. fizetési számlaszáma.
2. A honvédelmi alkalmazott eltartott gyermekeinek adatai:
2.1. családi- és utóneve (születési családi- és utóneve), neme, az eltartás kezdete,
2.2. születési helye, ideje,
2.3. anyja születési családi és utóneve,
2.4. lakóhelye, tartózkodási helye,
2.5. társadalombiztosítási azonosító jele, adóazonosító jele.
3. A honvédelmi alkalmazott iskolai végzettségére vonatkozó adatok:
3.1. legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi),
3.2. szakképzettségei,
3.3. iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítései, valamint meghatározott munkakör
betöltésére jogosító okiratok adatai,
3.4. tudományos fokozata,
3.5. idegennyelv-ismerete.
4. A honvédelmi alkalmazott korábbi jogviszonyával kapcsolatos adatok:
4.1. a korábbi, 83. § (1) és (3) bekezdése szerinti jogviszonyban töltött időtartamok megnevezése
4.2. a korábbi munkahely megnevezése, a jogviszony kezdetének időpontja,
4.3. a korábbi jogviszony típusának megnevezése,
4.4. a korábbi munkaköre, beosztása,
4.5. a korábbi jogviszony megszűnés módja, időpontja.
5. A honvédelmi alkalmazott fennálló jogviszonyával kapcsolatos adatok:
5.1. a honvédelmi alkalmazotti jogviszony számított kezdete,
5.2. a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte,
5.3. a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló időtartamok,
5.4. nemzetbiztonsági ellenőrzés elrendelésére, eredményére vonatkozó adatok,
5.5. vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre vonatkozó adatok.
6. A honvédelmi alkalmazott foglalkoztatására vonatkozó adatok:
6.1. a honvédelmi alkalmazottat jelenleg foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele,
6.2. e szervnél a honvédelmi alkalmazotti jogviszony kezdete,
6.3. pályázatának adatai,
6.4. a honvédelmi alkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői beosztása, FEOR-száma,
6.5. címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai,
6.6. a minősítések időpontja és tartalma,
6.7. kötelező alkalmassági vizsgálatokra vonatkozó adatok,
6.8. kötelező és önkéntes elhatározás alapján teljesített képzésre vonatkozó információk,
6.9. kártérítési, fegyelmi felelősségre, hatályos fegyelmi büntetésre vonatkozó adatok,
6.10. személyi juttatásokra, támogatásokra vonatkozó adatok,
6.11. célfeladatra vonatkozó adatok,
6.12. a honvédelmi alkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama,
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6.13. a honvédelmi alkalmazotti jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és a határozott idejű áthelyezés
időpontja, módja, a végkielégítés adatai,
6.14. az állami készfizető kezességvállalással összefüggő adatok.
7. A honvédelmi alkalmazott egyéb foglalkoztatására vonatkozó adatok:
7.1. a honvédelmi alkalmazott munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai,
7.2. kinevezéstől eltérő foglalkoztatás adatai.”

2020. évi CLXX. törvény
az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról szóló 2000. évi XIII. törvény módosításáról*

1. §

(1) Az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról szóló 2000. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Törvény)
1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) E törvény rendelkezéseit alkalmazni kell az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló
törvény alapján karitatív célú felhasználással érintett vagyontárgyak közérdekű felhasználása esetén is, azzal,
hogy elkobzás alatt a végrehajtási eljárás keretében történő lefoglalást is, elkobzott dolog alatt a végrehajtási
eljárásban lefoglalt dolgot is, elkobzott dolgot kezelő hatóság alatt a végrehajtást foganatosító hatóságot is érteni
kell.”
(2) A Törvény 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E törvény alkalmazásában közérdekű felhasználás az elkobzott dolognak
a) a rászorulók részére történő, egyéni szükségleteiket meg nem haladó mértékű ingyenes juttatása, továbbá
b) a karitatív tevékenységet folytató közhasznú szervezetek által fenntartott vagy támogatott egészségügyi és
szociális intézmények részére történő, az ezen intézményekben való közvetlen felhasználásra szánt ingyenes
juttatása.”

2. §

(1) A Törvény 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Közérdekű felhasználásra kizárólag az olyan elkobzott dolog kerülhet, amely az 1. mellékletben meghatározott
valamely rendeltetési körbe tartozik.”
(2) A Törvény 2. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően nincs akadálya az elkobzott dolog közérdekű felhasználásának,
ha a dolog jogsértő jellegétől való megfosztására sor került.”

3. §		
A Törvény 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az elkobzott dolgot kezelő hatóság az elkobzás jogszabályban meghatározott végrehajtásának megkezdése
előtt alkalmanként, vagy – ha ez az érintett dolog csekély mennyisége miatt észszerűtlen lenne – több elkobzásról
együttesen, időszakonként, a Karitatív Tanács honlapján közzétett formanyomtatvány elektronikus úton való
megküldésével értesíti a Karitatív Tanácsot, ha e törvény szerint az elkobzott dolog közérdekű felhasználásának
lehet helye.”
4. §

(1) A Törvény 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Karitatív Tanács a 3. § szerinti értesítés kézhezvételétől számított soron következő ülésén, legkésőbb
60 napon belül dönt a közérdekű felhasználás kezdeményezéséről. Ha a Karitatív Tanács a közérdekű felhasználást
kezdeményező döntést hoz, haladéktalanul tájékoztatja az elkobzott dolgot kezelő hatóságot arról, hogy
az elkobzott dolgot közérdekű felhasználásra átveszi.”
(2) A Törvény 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a Karitatív Tanácsnak a közérdekű felhasználás lebonyolítására kijelölt tagja a közérdekű felhasználást
kezdeményező döntés meghozatalát követő hatvan napon belül az elkobzott dolog elszállításáról nem
gondoskodik, az elkobzott dolgot kezelő hatóság az elkobzás végrehajtásának általános szabályai szerint jár el.”
* A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 16-i ülésnapján fogadta el.
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(3) A Törvény 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az elkobzott dolog tárolásával kapcsolatos költségek a Karitatív Tanácsnak a közérdekű felhasználás
lebonyolítására kijelölt tagját attól a naptól kezdve terhelik, hogy a dolog a birtokába kerül.”
(4) A Törvény 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha az elkobzott dolog forgalmazása vagy használata (üzemben tartása) külön hatósági engedélyhez kötött,
az engedély beszerzéséről a Karitatív Tanácsnak a közérdekű felhasználás lebonyolítására kijelölt tagja gondoskodik.
Az engedély beszerzésével kapcsolatos eljárás során az elkobzott dolgot kezelő hatóság, az engedély beszerzésére
kijelölt szerv és a Karitatív Tanácsnak a közérdekű felhasználás lebonyolítására kijelölt tagja együttműködik
egymással.”
(5) A Törvény 4. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A (4) bekezdés esetén a dolog biztonságosságával kapcsolatos kétség, valamint az (5) bekezdés esetén
az engedély hiánya nem akadálya a közérdekű felhasználásnak, ha az elkobzott dolog átalakítása alapján
a biztonságossággal kapcsolatos kétség nem merül fel, vagy engedély nem szükséges.”
5. §		
A Törvény 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződésben a Karitatív Tanács közérdekű felhasználás lebonyolítására kijelölt tagjának
vállalnia kell, hogy kereskedelmi forgalomba nem juttatja az elkobzott dolgokat, azokat az 1. § (2) bekezdése szerinti
rászoruló személy vagy intézmény részére ingyenesen adja át. E kötelezettség megszegése esetére megfelelő súlyú,
arányos jogkövetkezményt kell a szerződésben kikötni.”
6. §

(1) A Törvény 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közérdekű felhasználásnak – az 1. §-ban foglaltakon túl – akkor van helye, ha
a) az áru hamis megjelölésével vagy a versenytárs utánzásával jogaiban megsértett személy (a továbbiakban:
jogosult) a közérdekű felhasználáshoz hozzájárult, illetve
b) az elkobzott dolog jogsértő mivoltától való megfosztásának a jogosult által meghatározott feltétele teljesült, vagy
c) – az a) pont, illetve a b) pont hiányában – az elkobzott dolog jogsértő mivoltától megfosztható és erről a bíróság
rendelkezett.”
(2) A Törvény 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A jogosult hozzájárulásának beszerzése, illetve a bíróság eljárásának kezdeményezése az erre kijelölt szerv
feladata.”
(3) A Törvény 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a Karitatív Tanács az (1) bekezdésben meghatározott dolog közérdekű felhasználását kívánja kezdeményezni,
az erre kijelölt szerv az elkobzott dolgot kezelő hatóság értesítésének beérkezését követően megtartott első
Karitatív Tanács ülése után haladéktalanul megkeresi a jogosultat a hozzájárulás megadása vagy az elkobzott dolog
jogsértő mivoltától való megfosztásának a feltételével kapcsolatos nyilatkozat érdekében. Ha a megkereséstől
számított tizenöt napon belül a jogosult nem válaszol, illetve az (1) bekezdésben meghatározott dolog közérdekű
felhasználásához nem járul hozzá, az e határidő leteltét követő tizenöt napon belül az erre kijelölt szerv
– a Karitatív Tanácsnak a közérdekű felhasználás lebonyolítására kijelölt tagjának egyetértésével – bírósághoz fordul.
Az erre kijelölt szerv a jogosult megkereséséről, a jogosult hozzájáruló nyilatkozatáról, illetve a bírósági eljárás
megindításáról az elkobzott dolgot kezelő hatóságot haladéktalanul tájékoztatja.”
(4) A Törvény 6. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a jogosult a nyilatkozatában meghatározta az elkobzott dolog jogsértő mivoltától való megfosztásának
a feltételét,
a) annak teljesítése érdekében kell intézkedni, vagy
b) az elkobzás végrehajtásának általános szabályai szerint kell eljárni.”

7. §		
A Törvény a következő 8. §-sal egészül ki:
„8. § Az 1. § (1) bekezdése a bűncselekmény elkövetési eszközeinek és az abból származó jövedelemnek az Európai
Unión belüli befagyasztásáról és elkobzásáról szóló, 2014. április 3-i 2014/42/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv 10. cikk (3) bekezdésének való megfelelést szolgálja.”
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8. §		
A Törvény melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
9. §		
Ez a törvény 2021. január 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2020. évi CLXX. törvényhez
„1. melléklet a 2000. évi XIII. törvényhez
A 2. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az elkobzott dolog közérdekű felhasználást megalapozó
rendeltetésének körei:
1. személyes szükségletet biztosító rendeltetési körök:
1.1. élelmezés
1.2. ruházkodás
1.3. hálófelszerelés
1.4. tisztálkodás
1.5. takarítás
1.6. tisztítás
1.7. iskoláztatás és művelődés
1.8. egyéb
2. járulékos szükségletet biztosító rendeltetési körök:
2.1. ideiglenes lakhatás
2.2. lakáskarbantartás
2.3. lakásfelszerelés
2.4. híradástechnikai felszerelés
2.5. háztartási eszköz
2.6. konyhai felszerelés
2.7. játék
2.8. szabadidősport
2.9. egyéb
3. az intézmények szükségleteinek kielégítését biztosító rendeltetési körök:
3.1. közösségi szükségletek kielégítésére alkalmas eszköz vagy felszerelés
3.2. egyéb”
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2020. évi CLXXI. törvény
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXCI. törvény foglalkoztatás bővítését célzó, a Gazdaságvédelmi Akciótervvel összhangban
megvalósuló módosításáról*

1. §		
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 10. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rehabilitációs ellátást meg kell szüntetni, ha a rehabilitációs ellátásban részesülő)
„c) más rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a táppénzt, baleseti táppénzt, csecsemőgondozási díjat,
gyermekgondozási díjat és az örökbefogadói díjat,”
2. §		
Az Mmtv. 13. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rokkantsági ellátást meg kell szüntetni, ha az ellátásban részesülő)
„b) más rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a táppénzt, baleseti táppénzt, csecsemőgondozási díjat,
gyermekgondozási díjat és az örökbefogadói díjat,”
3. §		
Az Mmtv. 5. alcíme a következő 20/F. §-sal egészül ki:
„20/F. § A megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak – az Ebtv. 67. § (1) bekezdése és az Ebtv. 68. §
(1) bekezdése szerinti – megtérítésére történő kötelezés iránti eljárásban az ügyintézési határidő azon a napon
kezdődik, amikor az eljáró rehabilitációs hatóság számára a megtérítésre kötelezhető személy ismertté válik.”
4. §		
Az Mmtv. a következő 22/A. §-sal egészül ki:
„22/A. § (1) A 23. § (1) bekezdésének alkalmazása során – legutoljára a 23. életévének betöltése szerinti naptári
évben – a megváltozott munkaképességű személyekkel egy tekintet alá esik az a személy is, aki
a) köznevelési intézményben – a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint megállapított – sajátos nevelési igényű
gyermeknek vagy
b) felsőoktatási intézményben – a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint megállapított – fogyatékossággal élő
hallgatónak
minősült.
(2) A 23. § (1) bekezdésének alkalmazása során a megváltozott munkaképességű személyekkel egy tekintet alá esik
az a személy is, aki – a munkaszerződése szerint – jogszabályban meghatározottak alapján rehabilitációs mentori
tevékenységet lát el, és a munkaszerződése szerinti napi munkaideje a 4 órát eléri. A munkáltatónál
a) 20 vagy annál kevesebb megváltozott munkaképességű munkavállaló esetén 1 fő,
b) 21–100 megváltozott munkaképességű munkavállaló esetén legfeljebb 4 fő,
c) 101–250 megváltozott munkaképességű munkavállaló esetén legfeljebb 8 fő,
d) 251–500 megváltozott munkaképességű munkavállaló esetén legfeljebb 10 fő,
e) 500 feletti megváltozott munkaképességű munkavállaló esetén legfeljebb 12 fő
rehabilitációs mentort lehet figyelembe venni.”
5. §		
Az Mmtv. 23. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztató munkaadó a rehabilitációs hozzájárulás
megállapítása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a megváltozott munkaképességű munkavállaló
és a 22/A. § szerinti személy természetes személyazonosító adatait és társadalombiztosítási azonosító jelét,
a megváltozott munkaképességű munkavállaló munkaképesség-változásának, egészségi állapotának,
egészségkárosodásának mértékét, a sajátos nevelési igény vagy fogyatékosság tényét, továbbá az ezek igazolására
szolgáló okiratok másolatát. A nyilvántartást a munkáltató a foglalkoztatás megszűnését követő 5 évig köteles
megőrizni. A sajátos nevelési igényre vagy a fogyatékosság tényére vonatkozó adat a foglalkoztatás megszűnését
követő 5 évig, de legfeljebb a 23. életév betöltését követő 5 évig kezelhető.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 16-i ülésnapján fogadta el.
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6. §		
Az Mmtv. a következő 38/J. §-sal egészül ki:
„38/J. § A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXCI. törvény foglalkoztatás bővítését célzó, a Gazdaságvédelmi Akciótervvel összhangban megvalósuló
módosításáról szóló 2020. évi CLXXI. törvény által megállapított 1. § (2) bekezdés 3. pontját, 10. § (2) bekezdés
c) pontját, 13. § (2) bekezdés b) pontját, 15/A. § (2) bekezdés a) pontját, valamint a 20/F. §-t a 2021. január 1-jén
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
7. §		
Az Mmtv.
a)
1. § (2) bekezdés 3. pontjában a „kérelem benyújtásának napját közvetlenül megelőző 180 naptári napi”
szövegrész helyébe a „referencia-időszak kezdő időpontját követően szerzett, a kérelem benyújtásának napját
megelőző 180 naptári napi” szöveg,
b)
15/A. § (2) bekezdés a) pontjában a „19. § (1a) bekezdése” szövegrész helyébe a „19. § (1a) és (1b) bekezdése”
szöveg
lép.
8. §		
Hatályát veszti az Mmtv.
a)
7. § (1) bekezdésében az „elsőfokú” szövegrész,
b)
10. § (2) bekezdés b) pontja és (2a) bekezdése,
c)
10. § (3) bekezdésében az „a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a megszüntetési ok bekövetkezését
követő hónap első napjával,” szövegrész,
d)
13. § (2) bekezdés d) pontja és (2a) bekezdése,
e)
13. § (3) bekezdésében az „ , a (2) bekezdés d) pontja szerinti esetben a megszüntetési ok bekövetkezését
követő hónap első napjával” szövegrész,
f)
17. § (1) bekezdés c) pontja, (2) bekezdése, (3) bekezdés c) pontja és (4) bekezdése,
g)
32. § (2) bekezdése,
h)
38/C. § (3) bekezdése.
9. §		
Ez a törvény 2021. január 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2020. évi CLXXII. törvény
egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodási tárgyú törvények
módosításáról*
1. Egyes állami tulajdonú vagyonelemek Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő ingyenes tulajdonba adása
1. §

(1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése és az állami
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő,
az MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(a továbbiakban: MNF Nonprofit Kft.) használatában álló 1. melléklet szerinti ingó vagyonelemek az ének- és
zenekultúrával kapcsolatos közfeladatai ellátásának elősegítése céljából e törvény erejénél fogva ingyenesen,
nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az MNF Nonprofit Kft. tulajdonába kerülnek. Az átvevő jogi személy
az ingóságokat terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 15-i ülésnapján fogadta el.
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(2) Az MNF Nonprofit Kft. a tulajdonába került vagyonelemek állapotáról és célhoz kötött használatáról évente egyszer,
a tárgyévet követő év május 31-ig adatot szolgáltat a kultúráért felelős miniszter részére, aki az adatszolgáltatást és
használat megfelelőségét ellenőrzi.
(3) Az (1) bekezdés alapján ingyenesen tulajdonba adott vagyonelemek vonatkozásában az Nvtv. 13. § (4) bekezdés
b) pontját nem kell alkalmazni.

2. Egyes állami tulajdonú vagyonelemek Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő ingyenes tulajdonba adása
2. §

(1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő, a Filharmónia
Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Filharmónia
Magyarország NKft.) használatában álló 2. melléklet szerinti ingó vagyonelemek az ének- és zenekultúrával
kapcsolatos közfeladatai ellátásának elősegítése céljából e törvény erejénél fogva ingyenesen, nyilvántartási értéken
történő átvezetéssel a Filharmónia Magyarország NKft. tulajdonába kerülnek. Az átvevő jogi személy az ingóságokat
terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.
(2) A Filharmónia Magyarország NKft. a tulajdonába került vagyonelemek állapotáról és célhoz kötött használatáról
évente egyszer, a tárgyévet követő év május 31-ig adatot szolgáltat a kultúráért felelős miniszter részére,
aki az adatszolgáltatást és a használat megfelelőségét ellenőrzi.
(3) Az (1) bekezdés alapján ingyenesen tulajdonba adott vagyonelemek vonatkozásában az Nvtv. 13. § (4) bekezdés
b) pontját nem kell alkalmazni.

3. Egyes állami tulajdonú vagyonelemek kedvezményezett magánszemélyek részére történő ingyenes
tulajdonba adása
3. §		
Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján
a)
a „Miskolc és agglomerációja digitális közösség” című program,
b)
a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” település-központú kísérleti alprogram és
c)
az „Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram”
megvalósítása során beszerzett, állami tulajdonban és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
(a továbbiakban: KIFÜ) vagyonkezelésében álló ingó vagyontárgyak, infokommunikációs eszközök (a továbbiakban
együttesen: Ingóságok) e törvény erejénél fogva ingyenesen az azokat a KIFÜ által kötött használati szerződések
alapján használó természetes személyek (a továbbiakban: kedvezményezettek) tulajdonába kerülnek független
életvitelük elősegítése, életminőségük javítása és digitális térbe történő integrálásuk elősegítése céljából.
4. §

(1) A 3. § szerinti tulajdon átruházást követően a kedvezményezettek viselik az Ingóságok fenntartásának terheit azzal,
hogy a felmerült költségeik megtérítése iránti igényt az állammal szemben nem érvényesítenek.
(2) A tulajdonjog átszállásával egyidejűleg a kedvezményezettekkel az Ingóságok használatára kötött szerződések
megszűnnek.
(3) A 3. § szerinti tulajdonjog átruházásról, valamint a használati szerződések megszűnéséről a KIFÜ tájékoztatja
a kedvezményezetteket.

5. §		
A 3. § alapján ingyenesen tulajdonba adott Ingóságok vonatkozásában az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontját nem
kell alkalmazni.

4. Egyes állami tulajdonú vagyonelemek Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő
Részvénytársaság részére történő ingyenes tulajdonba adása
6. §

(1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. LXXXVII. törvény
(a továbbiakban: NFA tv.) 15. § (3) bekezdés s) pontjával összhangban – az NFA tv. 18. § (1) bekezdésétől eltérően –,
az állam tulajdonában lévő, a 3. melléklet szerinti ingatlanok ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel
a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Ménesbirtok Zrt.)
tulajdonába kerülnek – a Ménesbirtok Zrt. fennálló, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló
2016. évi XCI. törvényben meghatározott vagyonkezelői jogának egyidejű megszűnésével – a Ménesbirtok Zrt.
kulturális, örökségvédelmi, oktatási és szakképzési közfeladatai ellátásának elősegítése céljából.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházásról rendelkező, az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas
szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A szerződésnek tartalmaznia kell,
hogy a Ménesbirtok Zrt. az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.
(3)	E törvény erejénél fogva az (1) bekezdés szerint ingyenesen tulajdonba adott,
a)
az NFA tv. hatálya alá eső ingatlanokon – az (1) bekezdésben meghatározott közfeladatok ellátásának
biztosítása érdekében –
b)
az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló ingatlanokon – az Nvtv. 13. § (4) bekezdés a) pontjától és
(5) bekezdésétől eltérően –
határozatlan időre szóló elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalomnak
az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem
benyújtásával egyidejűleg a vagyont átruházó szerv kérelmezi.
(4) Az (1) bekezdés szerint ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. §
(4) bekezdés b) pontjában, valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat, a kulturális örökség védelméről szóló
2001. évi LXIV. törvény 44. § (1) bekezdés a) pontját és (4) bekezdését, és az állami vagyonnal való gazdálkodásról
szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdését.
(5) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az (1) bekezdés szerinti ingatlanokban található ingó
vagyontárgyak (a továbbiakban: ingóságok) e törvény erejénél fogva a Ménesbirtok Zrt. tulajdonába kerülnek.
Az átadott ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír
alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó átadó szervezet
könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.
(6) Az e § alapján átadott ingatlanok és ingóságok tekintetében a tulajdonosi joggyakorló és a Ménesbirtok Zrt. között
fennálló vagyonkezelési jogviszonnyal összefüggően a feleknek elszámolási kötelezettsége nincs; egymással
szemben követelést, megtérítési igényt nem támaszthatnak.
(7) Az e § alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik
egy tekintet alá.

5. Állami tulajdonú ingatlanok egyház és helyi önkormányzat részére történő tulajdonba adása
7. §		
Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő, az ingatlannyilvántartás szerint Esztergom belterület 16242 helyrajzi számú ingatlan – hitéleti és kulturális feladatainak
elősegítése érdekében – ingyenesen az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye (a továbbiakban: Főegyházmegye)
tulajdonába kerül.
8. §		
A 7. § szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy a Főegyházmegye az érintett ingatlant terhelő kötelezettségeket
a 9. § szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja.
9. §		
A 7. § szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam
nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként a könyv
szerinti értéket kell megjelölni.
10. §

(1) A 7. § alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon e törvény erejénél fogva – az Nvtv. 13. § (4) bekezdés
a) pontjától és 13. § (5) bekezdésétől eltérően – határozatlan időre szóló elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn.
Az elidegenítési és terhelési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését
a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a tulajdonosi joggyakorló kérelmezi.
A 7. § alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlan vonatkozásában az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontját nem kell
alkalmazni.
(2) A 7. § szerint ingyenesen tulajdonba adott ingatlan tekintetében nem kell alkalmazni a kulturális örökség
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 44. § (1) bekezdés a) pontját és (4) bekezdését és az állami vagyonnal való
gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdését.
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11. §

(1) Az Nvtv. 6. § (3b) bekezdése és 13. § (3) bekezdése, valamint a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában
lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Esztergom belterület 16241 helyrajzi számú, „kivett közpark” megnevezésű
ingatlan – településüzemeltetési feladatainak elősegítése érdekében – ingyenesen Esztergom Város Önkormányzata
(a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonába kerül.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést
az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként
a könyv szerinti értéket kell megjelölni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy az Önkormányzat az érintett ingatlant terhelő
kötelezettségeket a (2) bekezdés szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja.
(4) Az (1) bekezdés szerint ingyenesen tulajdonba adott ingatlan tekintetében nem kell alkalmazni a kulturális örökség
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 44. § (1) bekezdés a) pontját és (4) bekezdését és az állami vagyonnal való
gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdését.

6. Záró rendelkezések
12. §

(1)	Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 14–20. §, a 24. § és a 26. § c) és d) pontja a kihirdetést követő harmadik napon lép hatályba.
(3) Az 1–6. §, a 22–23. §, a 25. §, a 26. § a) és b) pontja, a 27. § a) és d) pontja és az 1–4. melléklet 2021. január 1-jén lép
hatályba.

13. §

(1) Az 1. § (3) bekezdése, a 2. § (3) bekezdése, az 5. §, a 6. § (1), (3) és (4) bekezdése, a 7. §, a 10. §, a 16–17. §, a 21–23. §,
a 24. § (1) és (3) bekezdése, a 25–27. §, valamint a 3. és a 4. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése
alapján sarkalatosnak minősül.
(2) A 24. § (2) bekezdése az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

7. A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény módosítása
14. §		
A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 12. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) A koncessziós szerződést a kikötött időpont előtt csak a 14/A. § (1) bekezdés a) pontjában, a 17. §
(2) bekezdésében, a 20. § (1) bekezdésében és a 21. § (3) bekezdésében meghatározott esetben, valamint
a szerződésben előre rögzített feltételek bekövetkezésekor lehet felmondani.”
15. §		
A Ktv. 13. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A koncessziós szerződésnek rendelkeznie kell a 14/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felmondási idő
terjedelméről, valamint a 14/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kompenzáció alapját képező gazdasági hátrányról,
a kompenzáció összege megállapításának és számításának módjáról, valamint a kompenzáció iránti igény
érvényesítésének részletes szabályairól.”
16. §		
A Ktv. a következő 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § (1) Ha a koncessziós szerződés megkötését követően e törvény rendelkezéseinek, valamint az ágazati
koncessziós szabályozás megváltozása következtében a koncessziós szerződés változatlan feltételek melletti
teljesítése a koncesszió jogosultjának gazdasági hátrányt vagy jogi érdeksérelmet okozna, és e törvény
rendelkezéseinek, valamint az ágazati koncessziós szabályozás megváltozásának lehetősége a koncessziós
szerződés megkötésének időpontjában a koncesszió jogosultja számára nem volt előrelátható, úgy a koncesszió
jogosultja választása szerint
a) a koncessziós szerződést legalább három hónapos vagy azt meghaladó felmondási idő mellett felmondhatja,
b) a koncessziós szerződés bírósági módosítása útján a koncessziós díj arányos csökkentését kérheti, vagy
c) az elszenvedett gazdasági hátránnyal vagy jogi érdeksérelemmel arányos egyösszegű vagy részletekben
teljesítendő pénzbeli kompenzációra tarthat igényt.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában ágazati koncessziós szabályozásnak minősül az állam és az Európai Unió
által alkotott valamennyi jogszabály és jogi tartalmú szabályozás, így különösen a koncessziós díjra, koncessziós
szerződés keretében átengedett tevékenységre vonatkozó közterhekkel kapcsolatos és más jogi szabályozás,
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kötelezést tartalmazó szakmai előírás, szabvány, szabályzat és belső szabályozás, továbbá nemzetközi szerződés és
megállapodás, amely koncessziós szerződés alapján átengedett koncesszióköteles tevékenységre vonatkozik.”
17. §		
A Ktv. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § A koncessziós szerződésből eredő jogviták elbírálása során – a felek ilyen megállapodása esetén, nemzetközi
szerződés eltérő rendelkezése vagy Magyarország nemzetközi szerződésből eredő eltérő kötelezettsége hiányában –
magyar és külföldi választottbíróság is eljárhat, egyébként a koncessziós szerződésből eredő jogviták elbírálására
az általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult.”
18. §		
A Ktv. 29. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E törvénynek az egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodási
tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXXII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv-2.) módosított 10/B. §-át,
12. § (3) bekezdését, valamint a Módtv-2.-el megállapított 13. § (1a) bekezdését, 14/A. §-át, 16. §-át az e rendelkezések
hatálybalépésekor folyamatban lévő koncessziós pályázati és ajánlattételi eljárásokra is alkalmazni kell.”
19. §		
A Ktv. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„31. § E törvény 11/A. §-a, 14/A. §-a, valamint 16. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.”
20. §		
Hatályát veszti a Ktv. 10/B. § (4) bekezdésében az „e törvény 16. §-ában foglaltaktól, továbbá” szövegrész.

8. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása
21. §

(1) Az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 19. pont b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában
vagyonkezelő:
a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében:]
„ba) állam, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, helyi vagy nemzetiségi önkormányzati társulás,
valamint ezek fenntartása vagy irányítása alá tartozó intézmény,”
(2) Az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 19. pont b) pont bd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában
vagyonkezelő:
a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében:]
„bd) a ba) alpontban meghatározott személyek együtt vagy külön-külön 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó
szervezet,”

22. §		
Az Nvtv. 6. §-a a következő (3e) és (3f ) bekezdéssel egészül ki:
„(3e) A kizárólagos állami tulajdonban álló terek, parkok és közkertek tekintetében a helyi önkormányzat javára,
a kizárólagos helyi önkormányzati tulajdonban álló terek, parkok és közkertek tekintetében az állam javára osztott
tulajdon létesíthető, akár úgy is, hogy az épület a helyi önkormányzat, illetve az állam mellett az állam, illetve a helyi
önkormányzat tulajdonában is áll. Állam és helyi önkormányzat osztatlan közös tulajdonában álló terek, parkok és
közkertek tekintetében mind az állam, mind az érintett helyi önkormányzat javára létesíthető osztott tulajdon.
(3f ) A (3e) bekezdés alapján létrejött osztott tulajdon esetén az épület vonatkozásában az (1) bekezdésben foglalt
korlátozó rendelkezéseket alkalmazni kell.”
23. §

(1) Az Nvtv. 8. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az átláthatóság vizsgálata nem terjed ki a részesedésszerzéssel vagy alapítással érintett Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan
működő részvénytársaság nem természetes személy tagjára, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett, átruházható értékpapírral kapcsolatos jogügyletben
félként érintett személyekre.”
(2) Az Nvtv. 8. §-a a következő (14a) bekezdéssel egészül ki:
„(14a) A (14) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni az olyan fejlesztési célú tőkefinanszírozáshoz kapcsolódó
döntések esetén, amikor a fejlesztési célú tőkefinanszírozást végrehajtó gazdasági társaság részesedése
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a gazdálkodó szervezetben nem éri el az 50%-os szavazati mértéket, továbbá az olyan 100%-os állami tulajdonú
gazdasági társaságok esetén, amelyek gazdálkodó szervezetekben fennálló részesedések kezelésével kapcsolatos
feladatokat üzletszerűen látnak el.”
24. §

(1) Az Nvtv. 12. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(1) Az állam kizárólagos gazdasági tevékenységei a következők:]
„i) az országos közutak és műtárgyaik, állam kizárólagos tulajdonát képező, országos jelentőségű vasútvonal,
valamint azt magába foglaló pályahálózat létrehozása és működtetése,”
(2) Az Nvtv. 12. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
[(2) A helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységei a következők:]
„g) az önkormányzat törzsvagyonának részét képező és használatában lévő vasúti pályák fejlesztése, működtetése.”
(3) Az Nvtv. 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az országos törzshálózati vasúti pályát és tartozékát magában foglaló pályahálózat vagy olyan vasúti
pályahálózat működtetését, amelynek országos törzshálózati vasúti pálya vagy annak tartozéka a része, kizárólag
az állam vagy az a gazdasági társaság végezheti, amelynek egyedüli tagja vagy részvényese az állam, vagy amely
az állam közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonában áll. E szabály alól kivételt képez, ha az állam és a helyi
önkormányzat a kizárólagos gazdasági tevékenysége gyakorlásának időleges jogát törvényben szabályozott
módon, koncesszió útján engedi át.”

25. §		
Az Nvtv. 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
26. §		
Az Nvtv.
a)
6. § (1) bekezdésében a „(2)–(3c) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2)–(3c) és (3e) bekezdésben”,
b)
8. § (14) bekezdés nyitó szövegrészében az „a következő döntések” szövegrész helyébe az „a következő
döntések – a (14a) bekezdésben meghatározott kivétellel – ”,
c)
12. § (3) bekezdésében az „a (2) bekezdés a)–b), d)–e) pontja” szövegrész helyébe az „a (2) bekezdés a)–b),
d)–g) pontja”,
d)
12. § (11) bekezdésében az „a (2) bekezdés f ) pontjában” szövegrész helyébe az „a (2) bekezdés
f )–g) pontjában”
szöveg lép.
27. §		
Hatályát veszti az Nvtv. 2. melléklet III. pont
a)
1. alpontjában foglalt táblázat 1.37. és 1.42. sora,
b)
4. alpontjában foglalt táblázat 4.4. sora,
c)
11. alpontjában foglalt táblázat 11.3. sora,
d)
13. alpontjában foglalt táblázat 13.16. sora.

9. A Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítványról és a Közép-európai Épített Örökség
Megőrző Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XCIII. törvény módosításáról
28. §		
A Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítványról és a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány
részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: 2020. évi XCIII. törvény)
2. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az Alapítvány további vagyonának és költségvetési támogatásának biztosításáról a Kormány gondoskodik.
Az Alapítvány 1. § (3) bekezdésében meghatározott közérdekű tevékenysége, közfeladata ellátása érdekében
az Alapítvány részére a külgazdasági ügyekért felelős miniszter által vezetett minisztérium fejezetéhez tartozó
fejezeti kezelési előirányzatai terhére adomány juttatható, kötelezettség teljesíthető.”
29. §		
A 2020. évi XCIII. törvény 1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2020. évi CLXXII. törvényhez
„Az MNF Nonprofit Kft. részére ingyenes tulajdonba adásra kerülő vagyonelemek
A

B

C

D

E

Vagyon-csoport

Megnevezés

Típus

Leltári szám

Vonalkód

1.

hangszer

MESTERHEGEDŰ G.CERUTI
HA0159, R0192/

VONÓS HANGSZER LSZ0000000000051 HA-0159

2.

hangszer

MESTERHEGEDŰ LIVERANI
PALERMO /HA-134/

VONÓS HANGSZER LSZ0000000000052 HA-0134

3.

hangszer

HEGEDŰVONÓ PAESOLD

VONÓS HANGSZER LSZ0000000000053 HA-0148

4.

hangszer

BRÁCSA JELZÉS NÉLKÜL

VONÓS HANGSZER LSZ0000000000056 F-0330

5.

hangszer

MESTERCSELLÓ/SCHŐNBACH/
K.VAVRA

VONÓS HANGSZER LSZ0000000000057 HA-0157

6.

hangszer

CSELLÓVONÓ SÁLI GÉZA

VONÓS HANGSZER LSZ0000000000059 F-0468

7.

hangszer

NAGYBŐGŐ E. WUNDERLICH/
R0203,HA281/

VONÓS HANGSZER LSZ0000000000060 HA-0281

8.

hangszer

NAGYBŐGŐ RUBNER/
R-0205 F-114 AF

VONÓS HANGSZER LSZ0000000000061 F-0115

9.

hangszer

NÉMET MESTERBŐGŐ/
R0207 ,F-0118/

VONÓS HANGSZER LSZ0000000000062 F-0118

10.

hangszer

NAGYBŐGŐ RUBNER /R0208,
F-0183/

VONÓS HANGSZER LSZ0000000000063 F-0183

11.

hangszer

NAGYBŐGŐ RUBNER/R0209, F184/

VONÓS HANGSZER LSZ0000000000064 F-0184

12.

hangszer

BRÁCSA /NÉMET / A-127

VONÓS HANGSZER LSZ0000000000066 F-0127

13.

hangszer

BRÁCSA+TOK ANTON.HIERO.FR.
AMATI 1686

VONÓS HANGSZER LSZ0000000000067 F-0128

14.

hangszer

CSELLÓVONÓ DÜRRSCHMIDT

VONÓS HANGSZER LSZ0000000000068 F-0179

15.

hangszer

CSELLÓVONÓ DÜRRSCHMIDT

VONÓS HANGSZER LSZ0000000000069 F-0181

16.

hangszer

BŐGŐVONÓ PRETSCHNER/
F-280 R0621/

VONÓS HANGSZER LSZ0000000000070 F-0280

17.

hangszer

BŐGŐVONÓ FR.KÁPÁS/
F0393,R0626/

VONÓS HANGSZER LSZ0000000000071 F-0393

18.

hangszer

MESTERHEGEDŰ OLASZ D.PASTA

VONÓS HANGSZER LSZ0000000000085 HA-0628

19.

hangszer

MESTERHEGEDŰ SCHWEITZER
PESTINI 1953

VONÓS HANGSZER LSZ0000000000086 F-0101

20.

hangszer

MESTERHEGEDŰ SCHWEITZER AHZ
VONÓS HANGSZER LSZ0000000000087 HA-0140
ALAPÍ.2001

21.

hangszer

HEGEDŰVONÓ PAESOLD /HA295/

VONÓS HANGSZER LSZ0000000000088 HA-0295

22.

hangszer

MESTERHEGEDŰ CAPPA- RUGGIERI

VONÓS HANGSZER LSZ0000000000089 HA-0139

23.

hangszer

MESTERHEGEDŰ F.ROGER
CREMONA 1600.

VONÓS HANGSZER LSZ0000000000090 HA-0147

24.

hangszer

HEGEDŰVONÓ PAESOLD

VONÓS HANGSZER LSZ0000000000091 HA-0272

25.

hangszer

MESTERBRÁCSA DOLLENZ

VONÓS HANGSZER LSZ0000000000093 HA-0141

26.

hangszer

MESTERCSELLÓ SZÉP ERNŐ

VONÓS HANGSZER LSZ0000000000094 HA-0363

27.

hangszer

MESTERCSELLÓ E.ROCCA

VONÓS HANGSZER LSZ0000000000097 HA-0145

28.

hangszer

CSELLÓVONÓ SÁLI GÉZA

VONÓS HANGSZER LSZ0000000000098 HA-0296

29.

hangszer

CSELLÓVONÓ B.ETZLER

VONÓS HANGSZER LSZ0000000000099 HA-0273

30.

hangszer

CSELLÓVONÓ F.N.VOIRIN

VONÓS HANGSZER LSZ0000000000100 HA-0274
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31.

hangszer

MESTERBŐGŐ M.E. PÖLLMANN

VONÓS HANGSZER LSZ0000000000101 HA-0279

32.

hangszer

MESTERBŐGŐ PÖLLMANN

VONÓS HANGSZER LSZ0000000000102 HA-0288

33.

hangszer

MESTERBŐGŐ PÖLLMANN

VONÓS HANGSZER LSZ0000000000103 HA-0289

34.

hangszer

BŐGŐVONÓ PFRETSCHNER

VONÓS HANGSZER LSZ0000000000105 HA-0155

35.

hangszer

MESTER BŐGŐVONÓ
“VÁRADI-SZABÓ”

VONÓS HANGSZER LSZ0000000000106 HA-0146

36.

hangszer

MESTERHEGEDŰ C.F. LANDOLFI

VONÓS HANGSZER LSZ0000000000107 F-0126

37.

hangszer

MESTERHEGEDŰ GEORG LEEB
1783

VONÓS HANGSZER LSZ0000000000108 F-0123

38.

hangszer

MESTERHEGEDŰ JOHANNES
BÖHM

VONÓS HANGSZER LSZ0000000000109 F-0124

39.

hangszer

BŐGŐVONÓ DÖLLING F-286

VONÓS HANGSZER LSZ0000000000111 F-0286

40.

hangszer

BŐGŐVONÓ DÖLLING F-287

VONÓS HANGSZER LSZ0000000000112 F-0287

41.

hangszer

ARANYFUVOLA MURAMATSU
GYSZ:38022

FAFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000127 HA-0602

42.

hangszer

PICCOLO A.J. BRAUN
GYSZ:294

FAFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000128 HA-0606

43.

hangszer

EZÜSTFUVOLA MURAMATSU
GYSZ:52961

FAFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000129 HA-0641

44.

hangszer

FUVOLA MURAMATSU
GYSZ:26322

FAFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000130 HA-0642

45.

hangszer

FUVOLA MURAMATSU
GYSZ:27333

FAFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000131 HA-0660

46.

hangszer

PICCOLO YAMAHA
GYSZ:YPC82 15354

FAFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000132 Y-0001

47.

hangszer

ALT FUVOLA MURAMATSU
GYSZ:43527

FAFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000133 Y-0003

48.

hangszer

FUVOLA EZÜST MURAMATSU
GYSZ:59381

FAFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000134 HA-0483

49.

hangszer

FUVOLA EZÜST MURAMATSU
GYSZ:59389

FAFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000135 HA-0484

50.

hangszer

PICCOLÓ BRAUN GYSZ:464

FAFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000136 HA-0488

51.

hangszer

PICCOLO BRAUN GYSZ:465

FAFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000137 HA-0489

52.

hangszer

ARANY FUVOLABRANNEN-COOPER FAFÚVÓS
GYSZ: 4597
HANGSZEREK

LSZ0000000000138 HA-0487

53.

hangszer

OBOA BUFFET GYSZ:8403

FAFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000140 HA-0500

54.

hangszer

OBOA D” AMOUR PATRICOLA
GYSZ:3149

FAFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000141 HA-0620

55.

hangszer

OBOA D” AMOUR PATRICOLA
GYSZ:1709

FAFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000142 HA-0621

56.

hangszer

ANGOLKÜRT RIGOUTAT
GYSZ:513AB

FAFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000143 HA-0630

57.

hangszer

OBOA FÉLAUTOMATA MARIGAUX
GYSZ:29748

FAFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000144 HA-0463

58.

hangszer

FAGOTT PÜCHNER GYSZ:10849

FAFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000147 HA-0228
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59.

hangszer

KONTFAGOTTSCSŐPÜCHNER

FAFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000148 HA-0232

60.

hangszer

KONTRAFAGOTTPÜCHNER+2DB”S” FAFÚVÓS
GYSZ:12904
HANGSZEREK

LSZ0000000000149 HA-0233

61.

hangszer

FAGOTT PÜCHNER+ 2DB “S”CSŐ
GYSZ:12881

FAFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000150 HA-0234

62.

hangszer

FAGOTT HECKEL GYSZ:14625

FAFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000151 HA-0235

63.

hangszer

FAGOTT SCSŐ

FAFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000152 F-0175

64.

hangszer

FAGOTT PÜCHNER SUPERIOR
GYSZ:12933

FAFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000153 HA-0249

65.

hangszer

FAGOTT PÜCHNER 23.MOD.

FAFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000155 HA-0251

66.

hangszer

A-BKLARINÉTLE BLANC CONC

FAFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000156 HA-0172

67.

hangszer

A-B KLARINÉT BUFFET

FAFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000157 HA_0210

68.

hangszer

A-B KLARINÉT BUFFET

FAFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000158 HA-0219

69.

hangszer

B KLARINÉT YAMAHA

FAFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000160 Y-0006

70.

hangszer

A KLARINÉT YAMAHA

FAFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000161 Y-0007

71.

hangszer

B KLARINÉT YAMAHA

FAFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000162 Y-0009

72.

hangszer

A KLARINÉT YAMAHA

FAFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000163 Y-0012

73.

hangszer

ES KLARINÉT BC PRESTIGE

FAFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000164 HA-0454

74.

hangszer

D KLARINÉT BC PRESTIGE

FAFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000165 HA-0455

75.

hangszer

C KLARINÉT BC PRESTIGE

FAFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000166 HA-0456

76.

hangszer

C KLARINÉT BC PRESTIGE

FAFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000167 HA-0457

77.

hangszer

BASSZUS KLARINÉT BC

FAFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000168 HA-0458

78.

hangszer

BASSET HORN F KLARINÉT BC

FAFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000169 HA-0459

79.

hangszer

BASSET HORN F KLARINÉT BC

FAFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000170 HA-0460

80.

hangszer

SZOPRÁN SZAXOFON SELMER

FAFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000171 HA-0475

81.

hangszer

ALT SZAXOFON SELMER

FAFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000172 HA-0476

82.

hangszer

TENOR SZAXOFON SELMER

FAFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000173 HA-0477

83.

hangszer

BARITON SZAXOFON SELMER

FAFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000174 HA-0478
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84.

hangszer

BAASZUS SZAXOFON SELMER

FAFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000175 HA-0479

85.

hangszer

PICCOLÓ HAMMING GYSZ:16384

FAFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000176 F-0155

86.

hangszer

PICCOLÓ HAMMIG GYSZ:11109

FAFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000177 F-0170

87.

hangszer

PICCOLÓ HAMMING GYSZ:11108

FAFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000178 F-0171

88.

hangszer

FAGOTT S CSŐ PÜCHNER

FAFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000179 F-0236

89.

hangszer

DUPLAKÜRT PAXMANN
GYSZ:3235T

RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000203 Ha-208

90.

hangszer

DUPLAKÜRT PAXMANN
GYSZ:3324T

RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000204 Ha-209

91.

hangszer

TRIPLAKÜRT SCHMID GYSZ:20 124

RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000205 HA-0240

92.

hangszer

TROMBITA CORNETT 320331 L

RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000207 HA-0127

93.

hangszer

PICCOLO TROMBITA SCHILKE 32
287

RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000208 HA-0131

94.

hangszer

C TROMBITA COURTOIS GYSZ:117

RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000209 HA-0133

95.

hangszer

TROMBITA CORNETT GYSZ:323877
L

RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000210 HA-0128

96.

hangszer

C TROMBITA COURTOIS E II.
GYSZ:704

RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000211 HA-0137

97.

hangszer

C TROMBITA J. MONKE

RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000212 HA-0187

98.

hangszer

PICCOLO TROMBITA GETZEN
GYSZ:BP1985

RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000213 F-0420

99.

hangszer

BASSZUS TROMBITA BACH
GYSZ:35024/440

RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000214 F-0432

100. hangszer

PICCOLO TROMBITA YAMAHA
GYSZ:10 978

RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000216 Y-0029

101. hangszer

PICCOLO TROMBITA YAMAHA
GYSZ:10 981

RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000217 Y-0030

102. hangszer

E/D TROMBITA YAMAHA GYSZ:10
414

RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000218 Y-0031

103. hangszer

E/D TROMBITA YAMAHA 10 421

RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000219 Y-0032

104. hangszer

TROMBITA YAMAHA GYSZ:1 797

RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000220 Y-0033

105. hangszer

CORNETT YAMAHA TROMBITA
GYSZ:201048

RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000221 Y-0035

106. hangszer

SZÁRNYKÜRT YAMAHA GYSZ:2035

RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000222 Y-0036

107. hangszer

C TROMBITA SCHAGERL GYSZ:
W2001 11

RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000223 HA-0253

108. hangszer

C TROMBITA SCHAGERL
GYSZ:W2001 27

RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000224 HA-0254
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109. hangszer

C TROMBITA SCHAGERL
GYSZ:W2001 20

RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000225 HA-0255

110. hangszer

C TROMBITA SCHAGERL
GYSZ:W2001 25

RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000226 HA-0256

111. hangszer

TENORHARSONAEZÜSTCOURTOIS
GYSZ:LW30475

RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000228 HA-0135

112. hangszer

BASSZUS HARSONA SHIRES
GYSZ:1714

RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000229 HA-0136

113. hangszer

EUFONIUM TUBA YAMAHA
GYSZ:1003

RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000230 HA-0388

114. hangszer

B TENOR HARSONA GYSZ:28489

RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000232 HA-0231

115. hangszer

POSAN “ES ALTO” BACH
GYSZ:11218

RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000235 F-0436

116. hangszer

ALT HARSONA YAMAHA GYSZ:1743

RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000236 Y-0038

117. hangszer

B HARSONA YAMAHA
GYSZ:201662

RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000237 Y-0042

118. hangszer

HARSONA B/F S.E.SHIRES
GYSZ:S01674

RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000238 HA-0473

119. hangszer

ALT HARSONA EZÜSTCOURTOIS
GYSZ:32720

RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000239 HA-0480

120. hangszer

C TUBAHBS510 HIRSCHBRUNN.

RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000240 HA-0386

121. hangszer

D TROMBITA SELMER GYSZ:65776

RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000243 F-0381

122. hangszer

TIMPANI GARN.820 PREMIER

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000272 HA-0259

123. hangszer

TYMPANI GARN. PREMIER

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000273 HA-0257

124. hangszer

TYMPANI GARN. MAJESTIC

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000274 HA-0358

125. hangszer

TYMPANI ANGOL

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000275 HA-0645

126. hangszer

KONCERT BASSZ DOB YAMAHA

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000276 F-0241

127. hangszer

XILORIMBA PREMIER

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000277 F-0450

gép,
128. berendezés,
egyéb eszköz

CROTALESSOR,ÁLLV.MANUFACT

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000278 F-0453

129. hangszer

KONCERT TOM-TOM LUDWIG445P

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000279 F-0456

130. hangszer

ZENEKARI NAGYDOB PREMIER

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000280 Y-0044

131. hangszer

JAZZ SZERELÉS YAMAHA

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000282 Y-0046

132. hangszer

JAZZ SZERELÉS YAMAHA

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000283 Y-0047
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133. hangszer

MARIMBA YAMAHA

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000284 Y-0048

134. hangszer

MARIMBA YAMAHA

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000285 Y-0049

135. hangszer

XILOPHON YAMAHA

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000286 Y-0050

136. hangszer

XILOPHONYAMAHA

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000287 Y-0051

137. hangszer

VIBRAFON YAMAHA

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000288 Y-0052

138. hangszer

TAM-TAM GONG ÁLLV. YAMAHA

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000289 Y-0061

139. hangszer

HARANGJÁTÉK YAMAHA

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000290 Y-0074

140. hangszer

PERGŐDOB YAMAHA

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000291 Y-0075

141. hangszer

TOM SOR 8DB. YAMAHA

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000292 Y-0077

142. hangszer

MATADOR BONGÓDOB YAMAHA

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000293 Y-0079

143. hangszer

KOLOMP KÉSZLET 7-DB-OS

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000294 HA-0241

144. hangszer

MŰA.FADOBGARN.5-DB-OS

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000295 HA-0242

145. hangszer

TRIANGULUM KÉSZL. 5-DB-OS

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000296 HA-0243

146. hangszer

KINAI TAM-TAM WUHAN

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000297 HA-0244

147. hangszer

KINAI CINTÁNYÉR KÉSZL2DB.

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000298 HA-0245

148. hangszer

KÍNAI GONG 2DB

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000299 HA-0246

149. hangszer

DOBACI PÁRNÁZAT+VERŐK

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000300 HA-0247

150. hangszer

CINTÁNYÉR VIENNESE HH 18

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000301 HA-0267

151. hangszer

KISDOB PREMIER

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000304 F-0223

152. hangszer

DOB RÜHRTROMMEL

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000305 F-0238

153. hangszer

DOB RÜHRTROMMEL

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000306 F-0239

154. hangszer

KISDOB PREMIER

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000308 F-0244

155. hangszer

HARANGJÁTÉK KLAVIATÚRÁS

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000310 F-0249

156. hangszer

HARANGJÁTÉK ROYAL STUDIÓ

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000311 F-0250

157. hangszer

CSŐHARANG PREMIER

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000312 F-0251
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158. hangszer

MARIMBA PREMIER

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000313 F-0263

159. hangszer

KÍNAI GONG+ÁLLVÁNY

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000316 F-0272

160. hangszer

NAGYDOB PREMIER

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000317 F-0326

161. hangszer

ROTO-TOM+ÁLLV. REMO

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000318 F-0337

162. hangszer

KÍNAI TAM-TAM+ÁLLV.PAISTE

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000319 F-0357

163. hangszer

CINTÁNYÉR PÁR FORMULA

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000320 F-0358

164. hangszer

CINTÁNYÉR PÁR PAISTE

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000321 F-0359

165. hangszer

KEREPLŐ LUDWIG

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000322 F-0370

166. hangszer

TOM KLT +ÁLLV. LUDWIG

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000325 F-0374

167. hangszer

PERGŐDOBÁLLV.4DB YAMAHA

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000326 Y-0008

168. hangszer

CASTAGNETTA GÉP ÉBENFA

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000330 F-0491

169. hangszer

CINTÁNYÉR SUSPENDED HH18

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000331 F-0495

170. hangszer

CINTÁNYÉR HH MED.LIGHT,

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000332 F-0496

171. hangszer

CSÖRGŐDOB LEFIMA

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000333 F-0497

172. hangszer

KONCERT ZONGORA STEINWAY

ZONGORA

LSZ0000000000339 HA-0007

173. hangszer

ZONGORA BLÜTHNER
GYSZ:141063

ZONGORA

LSZ0000000000340 HA-0049

174. hangszer

ZONGORA BLÜTHNER

ZONGORA

LSZ0000000000342 HA-0100

175. hangszer

KONCERT ZONGORA STEINWAY

ZONGORA

LSZ0000000000343 HA-0102

176. hangszer

ZONGORA STEINWAY D MOD

ZONGORA

LSZ0000000000344 HA-0103

177. hangszer

ZONGORA STEINWAY D-274

ZONGORA

LSZ0000000000345 HA-0105

178. hangszer

ELEKTR. ORGONA JOHANNUS S

ZONGORA

LSZ0000000000346 HA-0110

179. hangszer

CSEMBALÓ W. DOWD

ZONGORA

LSZ0000000000347 HA-0111

180. hangszer

KONCERT HÁRFA SALVI

ZONGORA

LSZ0000000000348 HA-0239

181. hangszer

CSELESZTA 5OKTÁV.SCHIEDMA

ZONGORA

LSZ0000000000349 HA-0318

182. hangszer

ZONGORA YAMAHA

ZONGORA

LSZ0000000000350 HA-Y-0053

183. hangszer

ZONGORA BECHSTEIN

ZONGORA

LSZ0000000000351 F-0210

184. hangszer

PIANINÓ BLÜTHNER

ZONGORA

LSZ0000000000352 F-0216

185. hangszer

PIANINO FÖRSTER

ZONGORA

LSZ0000000000353 F-0195

186. hangszer

TUBA LÁDA GERSCHBAUER

HANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA

LSZ0000000000358 HA-0212

187. hangszer

B.KLARINÉT L.GERSCHBAUER

FAFÚVÓS
HANGSZEREK

LSZ0000000000359 HA-0213
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gép,
188. berendezés,
egyéb eszköz

HARSONA SZÁLL.LÁDA

HANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA

LSZ0000000000360 HA-0214

gép,
189. berendezés,
egyéb eszköz

TIMPANI SZÁLL.LÁDA42.

HANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA

LSZ0000000000361 HA-0230

gép,
190. berendezés,
egyéb eszköz

TIMPANI SZÁLL.LÁDA43.

HANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA

LSZ0000000000362 HA-0231

gép,
191. berendezés,
egyéb eszköz

TIMPANI SZÁLL.LÁDA44.

HANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA

LSZ0000000000363 HA-0232

gép,
192. berendezés,
egyéb eszköz

TIMPANI SZÁLL.LÁDA45.

HANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA

LSZ0000000000364 HA-0233

gép,
193. berendezés,
egyéb eszköz

TUBA SZÁLL.LÁDA

HANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA

LSZ0000000000365 HA-0234

gép,
194. berendezés,
egyéb eszköz

POSAN LÁDA

HANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA

LSZ0000000000366 HA-0235

gép,
195. berendezés,
egyéb eszköz

POSAN LÁDA

HANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA

LSZ0000000000367 HA-0236

gép,
196. berendezés,
egyéb eszköz

ÜTŐS LÁDA I.34.

HANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA

LSZ0000000000368 HA-0237

gép,
197. berendezés,
egyéb eszköz

ÜTŐS LÁDA II.35.

HANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA

LSZ0000000000369 HA-0238

gép,
198. berendezés,
egyéb eszköz

ÜTŐS LÁDA II.

HANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA

LSZ0000000000370 HA-0239

gép,
199. berendezés,
egyéb eszköz

NAGYBŐGŐ SZÁLL.LÁDA11./A

HANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA

LSZ0000000000375 HA-0247

gép,
200. berendezés,
egyéb eszköz

NAGYBŐGŐ SZÁLL.LÁDA6./A

HANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA

LSZ0000000000376 HA-0248

gép,
201. berendezés,
egyéb eszköz

CSŐHARANG SZÁLL. LÁDA24.

HANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA

LSZ0000000000379 HA-0253

gép,
202. berendezés,
egyéb eszköz

KÜRT SZÁLL.LÁDA39.

HANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA

LSZ0000000000380 HA-0257

gép,
203. berendezés,
egyéb eszköz

KÜRT SZÁLL.LÁDA40.

HANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA

LSZ0000000000381 HA-0258

gép,
204. berendezés,
egyéb eszköz

NAGYDOB SZÁLL.LÁDA

HANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA

LSZ0000000000382 HA-0259

10327

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 285. szám

gép,
205. berendezés,
egyéb eszköz

FRAKK SZÁLL.LÁDA

HANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA

LSZ0000000000383 HA-0265

gép,
206. berendezés,
egyéb eszköz

FRAKK SZÁLL.LÁDA

HANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA

LSZ0000000000384 HA-0266

gép,
207. berendezés,
egyéb eszköz

FRAKK SZÁLL.LÁDA

HANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA

LSZ0000000000385 HA-0267

gép,
208. berendezés,
egyéb eszköz

FRAKK SZÁLL.LÁDA

HANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA

LSZ0000000000386 HA-0268

gép,
berendezés,
209.
egyéb
.eszköz

FRAKK SZÁLL.LÁDA

HANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA

LSZ0000000000387 HA-0269

.gép, bere.
210. ndezés,
egyéb eszköz

NŐI RUHA SZ.LÁDA

HANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA

LSZ0000000000392 HA-0274

gép,
211. berendezés,
egyéb eszköz

CSELLÓ SZÁLL.LÁDA18./A

HANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA

LSZ0000000000397 HA-0279

gép,
212. berendezés,
egyéb eszköz

TUBA SZÁLL.LÁDA YAMAHA

HANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA

LSZ0000000000399 Y-0069

gép,
213. berendezés,
egyéb eszköz

XYLOFON.LÁDA YAMAHA

HANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA

LSZ0000000000402 Y-0072

gép,
214. berendezés,
egyéb eszköz

TIMPANI SZÁLL.LÁDA 32.1.

HANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA

LSZ0000000000404 HA-0197

gép,
215. berendezés,
egyéb eszköz

TIMPANI SZÁLL.LÁDA 29.2.

HANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA

LSZ0000000000405 HA-0198

gép,
216. berendezés,
egyéb eszköz

TIMPANI SZÁLL.LÁDA 26.3.

HANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA

LSZ0000000000406 HA-0199

gép,
217. berendezés,
egyéb eszköz

TIMPANI SZÁLL.LÁDA 23.4.

HANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA

LSZ0000000000407 HA-0200

gép,
218. berendezés,
egyéb eszköz

NAGYDOB SZÁLL. LÁDA 19.

HANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA

LSZ0000000000408 HA-0201

gép,
219. berendezés,
egyéb eszköz

TUBALÁDA

HANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA

LSZ0000000000409 HA-0298

220. hangszer

MARIMBA M 250 LUDWIG

ÜTŐS
HANGSZEREK

LSZ0000000000425 HA-0115

gép,
221. berendezés,
egyéb eszköz

ÁLLVÁNY LAPHARANGHOZ

EGYÉB SZAKMAI
ESZKÖZÖK

LSZ0000000000558 HA-0301
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gép,
222. berendezés,
egyéb eszköz

ÁLLVÁNY LAPHARANGHOZ

EGYÉB SZAKMAI
ESZKÖZÖK

LSZ0000000000559 HA-0302

gép,
223. berendezés,
egyéb eszköz

KOMBINÁLT ÁLLVÁNY

EGYÉB SZAKMAI
ESZKÖZÖK

LSZ0000000000560 HA-0303

gép,
224. berendezés,
egyéb eszköz

KOMBINÁLT ÁLLVÁNY

EGYÉB SZAKMAI
ESZKÖZÖK

LSZ0000000000561 HA-0304

gép,
225. berendezés,
egyéb eszköz

KOMBINÁLT ÁLLV. FADOBHOZ

EGYÉB SZAKMAI
ESZKÖZÖK

LSZ0000000000562 HA-0305

gép,
226. berendezés,
egyéb eszköz

ÁLLVÁNY NAGYDOBHOZ

EGYÉB SZAKMAI
ESZKÖZÖK

LSZ0000000000563 HA-0306

gép,
227. berendezés,
egyéb eszköz

ÁLLVÁNYRENDSZ. KOMB. ÜTŐS

EGYÉB SZAKMAI
ESZKÖZÖK

LSZ0000000000564 HA-0307

gép,
228. berendezés,
egyéb eszköz

VADÁSZKÜRT TOK E.SCHMID

EGYÉB SZAKMAI
ESZKÖZÖK

LSZ0000000000566 HA-0284

229. hangszer

KOTTÁK

KOTTA

LSZ0000000000696

gép,
230. berendezés,
egyéb eszköz

SZÁMITÓGÉP HÁLÓZ.KP.EGYS.

EGYÉB SZAKMAI
ESZKÖZÖK

LSZ0000000000724 A-0109

gép,
231. berendezés,
egyéb eszköz

SZÁMITÓGÉP SZERV.FUJITSU

EGYÉB SZAKMAI
ESZKÖZÖK

LSZ0000000000727 A-0372

gép,
232. berendezés,
egyéb eszköz

KANAPÉ CLARISSA

BÚTOR

LSZ0000000000858 A-0032

gép,
233. berendezés,
egyéb eszköz

F. BŐRSZÉK COSMA P.

BÚTOR

LSZ0000000000859 T-0026

gép,
234. berendezés,
egyéb eszköz

BŐGŐSZÉK KOLBERG

BÚTOR

LSZ0000000000860 A-0334

gép,
235. berendezés,
egyéb eszköz

BŐGŐSZÉK KOLBERG

BÚTOR

LSZ0000000000861 A-0335

gép,
236. berendezés,
egyéb eszköz

BŐGŐSZÉK KOLBERG

BÚTOR

LSZ0000000000862 A-0336

gép,
237. berendezés,
egyéb eszköz

BŐGŐSZÉK KOLBERG

BÚTOR

LSZ0000000000863 A-0337

gép,
238. berendezés,
egyéb eszköz

BŐGŐSZÉK KOLBERG

BÚTOR

LSZ0000000000864 A-0338
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gép,
239. berendezés,
egyéb eszköz

BŐGŐSZÉK KOLBERG

BÚTOR

LSZ0000000000865 A-0339

gép,
240. berendezés,
egyéb eszköz

BŐGŐSZÉK KOLBERG

BÚTOR

LSZ0000000000866 A-0340

gép,
241. berendezés,
egyéb eszköz

BŐGŐSZÉK KOLBERG

BÚTOR

LSZ0000000000867 A-0341

gép,
242. berendezés,
egyéb eszköz

BŐGŐSZÉK KOLBERG

BÚTOR

LSZ0000000000868 A-0342

gép,
243. berendezés,
egyéb eszköz

BŐGŐSZÉK KOLBERG

BÚTOR

LSZ0000000000869 A-0343

gép,
244. berendezés,
egyéb eszköz

CSELLO SZÉK KOLBERG

BÚTOR

LSZ0000000000870 A-0379

gép,
245. berendezés,
egyéb eszköz

CSELLO SZÉK KOLBERG

BÚTOR

LSZ0000000000871 A-0380

gép,
246. berendezés,
egyéb eszköz

CSELLO SZÉK KOLBERG

BÚTOR

LSZ0000000000872 A-0381

gép,
247. berendezés,
egyéb eszköz

CSELLO SZÉK KOLBERG

BÚTOR

LSZ0000000000873 A-0382

gép,
248. berendezés,
egyéb eszköz

CSELLO SZÉK KOLBERG

BÚTOR

LSZ0000000000874 A-0383

gép,
249. berendezés,
egyéb eszköz

CSELLO SZÉK KOLBERG

BÚTOR

LSZ0000000000875 A-0384

gép,
250. berendezés,
egyéb eszköz

CSELLO SZÉK KOLBERG

BÚTOR

LSZ0000000000876 A-0385

gép,
251. berendezés,
egyéb eszköz

CSELLO SZÉK KOLBERG

BÚTOR

LSZ0000000000877 A-0386

gép,
252. berendezés,
egyéb eszköz

CSELLO SZÉK KOLBERG

BÚTOR

LSZ0000000000878 A-0387

gép,
253. berendezés,
egyéb eszköz

CSELLO SZÉK KOLBERG

BÚTOR

LSZ0000000000879 A-0388

EGYÉB IRODAI
BERENDEZÉS

LSZ0000000000945
LSZ0000000000946
LSZ0000000000947
LSZ0000000000948
LSZ0000000000949
LSZ0000000000950

gép,
254. berendezés,
egyéb eszköz

IRODAI ESZKÖZÖK

A-0074
A-0075
A-0082
A-0373
A-0374
A-0375
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gép,
255. berendezés,
egyéb eszköz

SZINESTV TELEVIDEÓPHILIPS

EGYÉB IRODAI
BERENDEZÉS

LSZ0000000000997 A-0022

gép,
256. berendezés,
egyéb eszköz

HI-FI TORONY MINI PHILIPS

EGYÉB IRODAI
BERENDEZÉS

LSZ0000000000999 A-0024

gép,
257. berendezés,
egyéb eszköz

HI-FI TORONY MINI PHILIPS

EGYÉB IRODAI
BERENDEZÉS

LSZ0000000001000 A-0025

gép,
258. berendezés,
egyéb eszköz

FAX CANON MULTIPASS C-70

KOMMUNIKÁCIÓS
ESZKÖZÖK

LSZ0000000001002 A-0325

gép,
259. berendezés,
egyéb eszköz

48PORT-OSUTP/PATCH PANEL/

EGYÉB IRODAI
BERENDEZÉS

LSZ0000000001003 A-0378

gép,
260. berendezés,
egyéb eszköz

ERŐSÍTŐ BEREND.A.125.

EGYÉB IRODAI
BERENDEZÉS

LSZ0000000001004 A-0390
”

2. melléklet a 2020. évi CLXXII. törvényhez
„A Filharmónia Magyarország NKft. részére ingyenes tulajdonba adásra kerülő vagyonelemek
A
Vagyon-csoport

B
Megnevezés

C
Típus

D
Leltári szám

E
Vonalkód

1.

hangszer

ZONGORA FÖRSTER

ZONGORA

LSZ0000000000637

HA-0001

2.

hangszer

ZONGORA STEINWAY

ZONGORA

LSZ0000000000639

HA-0011

3.

hangszer

ZONGORA BLÜTHNER

ZONGORA

LSZ0000000000640

HA-0009

4.

hangszer

ZONGORA BLÜTHNER

ZONGORA

LSZ0000000000641

HA-0016

5.

hangszer

ZONGORA FÖRSTER

ZONGORA

LSZ0000000000642

HA-0018

6.

hangszer

ZONGORA FÖRSTER

ZONGORA

LSZ0000000000643

HA-0020

7.

hangszer

ZONGORA FÖRSTER

ZONGORA

LSZ0000000000644

HA-0021

8.

hangszer

ZONGORA SCHIMMEL

ZONGORA

LSZ0000000000645

HA-0024

9.

hangszer

ZONGORA BLÜTHNER

ZONGORA

LSZ0000000000646

HA-0026

10.

hangszer

ZONGORA STEINWAY

ZONGORA

LSZ0000000000647

HA-0027

11.

hangszer

ZONGORA STEINWAY

ZONGORA

LSZ0000000000648

HA-0028

12.

hangszer

ZONGORA SCHIMMEL

ZONGORA

LSZ0000000000649

HA-0029

13.

hangszer

ZONGORA SCHIMMEL

ZONGORA

LSZ0000000000650

HA-0030

14.

hangszer

ZONGORA SCHIMMEL

ZONGORA

LSZ0000000000651

HA-0033

15.

hangszer

ZONGORA FÖRSTER

ZONGORA

LSZ0000000000653

HA-0035

16.

hangszer

ZONGORA BLÜTHNER

ZONGORA

LSZ0000000000654

HA-0036

17.

hangszer

ZONGORA SCHIMMEL

ZONGORA

LSZ0000000000656

HA-0040

18.

hangszer

ZONGORA SCHIMMEL

ZONGORA

LSZ0000000000657

HA-0054

19.

hangszer

ZONGORA SCHIMMEL

ZONGORA

LSZ0000000000658

HA-0055

20.

hangszer

ZONGORA SCHIMMEL

ZONGORA

LSZ0000000000659

HA-0056

21.

hangszer

ZONGORA SCHIMMEL

ZONGORA

LSZ0000000000660

HA-0058
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22.

hangszer

ZONGORA STEINWAY

ZONGORA

LSZ0000000000661

HA-0075

23.

hangszer

ZONGORA STEINWAY

ZONGORA

LSZ0000000000662

HA-0076

24.

hangszer

ZONGORA BÖSENDORFER

ZONGORA

LSZ0000000000663

HA-0083

25.

hangszer

ZONGORA STEINWAY

ZONGORA

LSZ0000000000664

HA-0101

26.

hangszer

ZONGORA RÖSLER

ZONGORA

LSZ0000000000665

F-0214

27.

hangszer

PIANINO WEINCHBAH

ZONGORA

LSZ0000000000666

F-0217

28.

hangszer

PIANINO WEINBACH

ZONGORA

LSZ0000000000667

F-0218

29.

hangszer

PIANINO PETROF

ZONGORA

LSZ0000000000668

F-0219

30.

hangszer

ZONGORA BLÜTHNER

ZONGORA

LSZ0000000000669

F-0196

31.

hangszer

ZONGORA STEINWAY
OP:351856

ZONGORA

LSZ0000000000671

HA-0008

32.

hangszer

ZONGORA SCHIMMEL
OP:151610

ZONGORA

LSZ0000000000672

HA-0041

33.

hangszer

CSEMBALÓ LINDHOLM

CSEMBALLÓ

LSZ0000000000673

HA-0042

34.

hangszer

ZONGORA YAMAHA

ZONGORA

LSZ0000000000674

HA-0045

35.

hangszer

ZONGORA SCHIMMEL

ZONGORA

LSZ0000000000675

HA-0053

36.

hangszer

ZONGORA SCHIMMEL

ZONGORA

LSZ0000000000676

HA-0057

37.

hangszer

ELEKTR. ORGONA YAMAHA

ORGONA

LSZ0000000000677

HA-0461

38.

hangszer

ZONGORA STEINWAY

ZONGORA

LSZ0000000000679

Ha-0013

39.

hangszer

ZONGORA STEINWAY

ZONGORA

LSZ0000000000680

HA-0048

40.

hangszer

ZONGORA STEINWAY

ZONGORA

LSZ0000000000681

HA-0104

41.

hangszer

ZONGORA BLÜTHNER

ZONGORA

LSZ0000000000682

HA-0014

42.

hangszer

ZONGORA FÖRSTER

ZONGORA

LSZ0000000000683

HA-0017

43.

hangszer

ZONGORA SCHIMMEL

ZONGORA

LSZ0000000000685

HA-0031

44.

hangszer

ZONGORA BÖSENDORFER

ZONGORA

LSZ0000000000686

HA-0037

45.

hangszer

ZONGORA FÖRSTER

ZONGORA

LSZ0000000000687

HA-0039

46.

hangszer

ZONGORA YAMAHA

ZONGORA

LSZ0000000000688

HA-0043

47.

hangszer

ZONGORA YAMAHA

ZONGORA

LSZ0000000000689

HA-0044

48.

hangszer

ZONGORA YAMAHA

ZONGORA

LSZ0000000000690

HA-0046

49.

hangszer

ZONGORA STEINWAY

ZONGORA

LSZ0000000000691

HA-0072

50.

hangszer

ZONGORA STEINWAY

ZONGORA

LSZ0000000000692

HA-0073

51.

hangszer

ZONGORA SCHIMMEL

ZONGORA

LSZ0000000000693

HA-0086

52.

hangszer

ZONGORA BLÜTHNER

ZONGORA

LSZ0000000000694

F-0208

53.

hangszer

PETROF PIANINÓ

PIANINÓ

LSZ0000000000695

F-0220

54.

hangszer

ZONGORA FÖRSTER

ZONGORA

LSZ0000000000638

HA-0010
”
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3. melléklet a 2020. évi CLXXII. törvényhez
A Ménesbirtok Zrt. részére ingyenes tulajdonba adásra kerülő vagyonelemek
Település

Helyrajzi szám

1.

Mezőhegyes

728/2

2.

Mezőhegyes

620/23

3.

Mezőhegyes

905/2

4.

Mezőhegyes

818

5.

Mezőhegyes

820

6.

Mezőhegyes

870/1

7.

Mezőhegyes

860/5/A/3

8.

Mezőhegyes

860/5/A/6

9.

Mezőhegyes

0445/41

10.

Mezőhegyes

0444/3

11.

Mezőhegyes

8

12.

Mezőhegyes

805/8

13.

Mezőhegyes

726

14.

Mezőhegyes

733

15.

Mezőhegyes

0443

16.

Mezőhegyes

0445/37

17.

Mezőhegyes

056/25

18.

Mezőhegyes

0121/6

19.

Mezőhegyes

0441/4

20.

Mezőhegyes

677/1

21.

Mezőhegyes

704

22.

Mezőhegyes

730

23.

Mezőhegyes

729

24.

Mezőhegyes

04/10

25.

Mezőhegyes

1041/8

26.

Mezőhegyes

0417/17

27.

Mezőhegyes

0264/6

28.

Mezőhegyes

056/7

29.

Mezőhegyes

0121/3

30.

Mezőhegyes

0185/1

31.

Mezőhegyes

0191/14

32.

Mezőhegyes

0191/15

33.

Mezőhegyes

0369/5

34.

Mezőhegyes

038/1

35.

Mezőhegyes

0445/36

36.

Mezőhegyes

0445/38

37.

Mezőhegyes

0445/39

38.

Mezőhegyes

1038/15

39.

Mezőhegyes

0110/36

40.

Mezőhegyes

0454/15

41.

Mezőhegyes

805/9
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4. melléklet a 2020. évi CLXXII. törvényhez
Az Nvtv. 2. melléklet III. pont 8. alpontjában foglalt táblázat a következő 8.13. sorral egészül ki:

„8.13.

SOPRON
Templom u. 2.

Esterházy-palota”

5. melléklet a 2020. évi CLXXII. törvényhez
„1. melléklet a 2020. évi XCIII. törvényhez

Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

1.

A

B

Gazdasági társaság megnevezése

Átadandó állami tulajdonban álló részesedés megjelölése

2.

MANEVI Zártkörű Részvénytársaság

102 db törzsrészvény

3.

Comitatus-Energia Beruházási Kereskedelmi és Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

10.700 db törzsrészvény
”

2020. évi CLXXIII. törvény

egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodási és pénzügyi tárgyú
törvények módosításáról*
1. Egyes állami tulajdonú ingatlanoknak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére történő
ingyenes tulajdonba adása
1. §

(1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése és az állami
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő
Bicske, külterület 0238/3 és 0238/4 helyrajzi számú ingatlanok (a továbbiakban együtt: Ingatlanok) ingyenesen
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (a továbbiakban: Máltai Szeretetszolgálat) tulajdonába kerülnek,
az általa vállalt közszolgálati feladatok hatékonyabb ellátása érdekében, a szociális feladatok ellátásának elősegítése,
így különösen az egészségügyi és szociális szakdolgozók lakhatási feltételeinek biztosítása céljából.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést
az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A szerződésben az Ingatlanok forgalmi értékeként
a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.
(3) A (2) bekezdés szerinti szerződésben a Máltai Szeretetszolgálatnak vállalnia kell az Országos Idegenrendészeti
Főigazgatóság Ingatlanok tekintetében fennmaradó raktározási tevékenységének térítésmentes biztosítását és
az ezzel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő általános forgalmi adó megtérítését.
(4) A (2) bekezdés szerinti szerződésben a Máltai Szeretetszolgálatnak vállalnia kell, hogy az Ingatlanokon az M1-es
autópálya bicskei szakaszának építésekor létesült munkásszálló barakképületeinek és irodaépületeinek
bontását, a bontásból származó anyagok elszállítását, a Ingatlanokhoz kapcsolódó tereprendezési feladatokat
(a továbbiakban együttesen: Tereprendezés) elvégzi, és a Tereprendezést a tulajdonosváltozás ingatlannyilvántartásba történő bejegyzését követő 6 hónapon belül megkezdi.

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 16-i ülésnapján fogadta el.
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2. Záró rendelkezések
2. §

(1)	Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) Az 1. §, a 15–17. §, a 23. §, a 26. § (2) bekezdése, a 27–31. §, a 33. §, a 35. § (1) bekezdése, a 44. § b) pontja, a 45. § és
az 54. §, valamint az 1. melléklet 2021. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 26. § (1) bekezdése a HM Arzenál Elektrotechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság átalakulásának
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény szerinti cégjegyzékbe
történő bejegyzését követő napon lép hatályba.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott feltétel bekövetkezéséről szóló határozatot az állami vagyon felügyeletéért felelős
miniszter a Magyar Közlönyben, a feltétel bekövetkezésének a napján közzéteszi.

3. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása
3. §		
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 9/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A koncessziós pályázatot
a) az állam kizárólagos tulajdonát képező, az országos közúthálózatba tartozó autópályák, autóutak – illetve azok
egyes szakaszai – és a műtárgyaik működtetésére, felújítására, karbantartására, fejlesztésére a kormányrendeletben
kijelölt miniszter, vagy központi kormányzati igazgatási szerv;
b) az önkormányzat törzsvagyonának részét képező közutak és a műtárgyaik működtetésére, felújítására,
karbantartására, fejlesztésére az önkormányzat képviselő-testülete
írja ki.”

4. A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény módosítása
4. §		
A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Az állam nevében pályázat kiírására, elbírálására, ajánlattételi felhívásra, ajánlattételi eljárás, valamint
a 10/A. § szerinti eljárás lefolytatására és a koncessziós szerződés megkötésére a kormányrendeletben kijelölt
miniszter vagy központi kormányzati igazgatási szerv jogosult.
(2) Az e törvény szerinti koncessziós pályázatok, ajánlattételi eljárások és a 10/A. § szerinti eljárások elbírálására
bíráló bizottság kerül létrehozásra. A bíráló bizottság javaslatot készít a koncessziós pályázat odaítéléséről, az ajánlat
elfogadásáról szóló döntésről, az értékesítésre vonatkozó döntésről, valamint a koncessziós szerződés megkötéséről.
(3) A koncessziós tevékenység, illetve a 10/A. § szerinti eljárás tárgya szerint illetékes ágazati miniszter
a kormányrendeletben kijelölt miniszternek vagy központi kormányzati igazgatási szervnek a koncessziós pályázati
és ajánlattételi eljárás előkészítése, a pályázat kiírása és az ajánlattételi felhívás kiadása, a pályázati és az ajánlattételi
eljárás lefolytatása, a 10/A. § szerinti eljárás előkészítése és lefolytatása, valamint a koncessziós szerződés megkötése
érdekében kiadott megkeresésére a kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási
szerv részére adatszolgáltatást teljesít.
(4) A koncessziós szerződés megkötését követően a koncessziós tevékenység tárgya szerint illetékes ágazati
miniszter gyakorolja a koncessziós szerződés alapján az államot megillető valamennyi jogot és kötelezettséget, így
különösen a szerződés teljesítésével, végrehajtásával és ellenőrzésével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.
A koncessziós tevékenység tárgya szerint illetékes ágazati miniszter állam nevében szerződő félként való
eljárásához, így a koncessziós szerződés alapján az államot megillető valamennyi jog és kötelezettség gyakorlásához
a koncesszió jogosultjának hozzájárulása nem szükséges.
(5) Ha a pályázati kiírás olyan tevékenység gyakorlására vonatkozó jogosultság átengedésére irányul, amely
az önkormányzat törvényben előírt kötelezettségének teljesítésére közvetlenül hatással van vagy a pályázat kiírása
az önkormányzatot egyébként megillető jogok gyakorlását, illetve egyéb feladat teljesítését érinti, a pályázati kiírás
közzététele előtt az érdekelt önkormányzat véleményét ki kell kérni. Az érdekelt önkormányzat a véleményének
kiadására a felkéréstől számított 15 munkanapon belül van lehetősége.”
5. §		
A Ktv. 7/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7/A. § A csővezetékes termékszállításra és -tárolásra, az országos közutak és műtárgyaik, a csatornák, valamint
a regionális közműrendszerek, továbbá az önkormányzati törzsvagyon részét képező helyi közutak, műtárgyaik és
a helyi közművek működtetésére irányuló koncesszióköteles tevékenységek gyakorlására vonatkozó jogosultság
– koncessziós szerződéssel történő – átengedésére irányuló pályázat kiírása előtt ki kell kérni Magyar Kereskedelmi
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és Iparkamara véleményét is. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának a vélemény kiadására a felkéréstől számított
15 munkanapon belül van lehetősége.”
6. §		
A Ktv. a következő 9/B. §-sal egészül ki:
„9/B. § (1) Az 5. § (1) bekezdés szerinti kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási
szerv a pályázati vagy ajánlattételi felhívást a pályázatok és ajánlatok benyújtására nyitva álló időtartam lejártáig
bármikor indokolás nélkül visszavonhatja.
(2) Az 5. § (1) bekezdés szerinti kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási szerv
a pályázati eljárást és az ajánlattételi eljárást a pályázatok, illetve ajánlatok benyújtására nyitva álló időtartam lejártát
követően a koncessziós szerződés megkötéséig bármikor indokolás nélkül eredménytelenné nyilváníthatja és
az eljárást megszüntetheti.
(3) A koncessziós felhívásban az (1) és (2) bekezdés szerinti körülményre a pályázó vagy ajánlattevő figyelmét fel kell
hívni.
(4) Ha az 5. § (1) bekezdés szerinti kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási szerv
az (1) vagy (2) bekezdés szerint a koncessziós felhívást visszavonja vagy a pályázati eljárást és ajánlattételi eljárást
eredménytelenné nyilvánítja és az adott koncessziós eljárás részvételidíj-köteles, a pályázó vagy az ajánlattevő
által megfizetett részvételi díjat – ha ágazati jogszabály eltérően nem rendelkezik, az eljárás (2) bekezdés szerinti
megszüntetését követő 15 napon belül – vissza kell fizetni.”
7. §		
A Ktv. 10/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10/A. § (1) Ha a koncesszióköteles tevékenységet végző nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott
gazdálkodó szervezetben fennálló társasági részesedése magántulajdonos részére történő értékesítésére úgy
kerül sor, hogy annak következtében a gazdálkodó szervezet már nem felel meg a nemzeti vagyonról szóló törvény
előírásainak és a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján a tevékenységre koncessziós szerződést kell kötni,
a koncesszióköteles tevékenység átengedésére együttes, egyidejű értékesítési eljárást és koncessziós pályázatot kell
lefolytatni külön kormányrendeletben és az e törvényben meghatározott szabályok alapján.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a pályázati kiírásnak a 8. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl
tartalmaznia kell azt, hogy a pályázónak az (1) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezet értékesítésére is ajánlatot kell
benyújtania.
(3) A pályázatok elbírálására a 9. §-ban előírt határidő legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.
(4) Az együttes, egyidejű értékesítési eljárás és pályázati eljárás eredménye tekintetében a koncessziós pályázat
kiírója kizárólag egyetlen nyertest hirdethet. Az együttes, egyidejű értékesítési eljárás és pályázati eljárás nyertese
az, aki a koncessziós és az értékesítési eljárás feltételeinek megfelel, és egyben az állam vagy az önkormányzat
számára összességében a legkedvezőbb ajánlatot tette.
(5) A nyertes személy az ágazati törvényben meghatározott koncessziós időszak végéig gyakorolhatja
a jogszabályokban biztosított jogait oly módon, hogy az együttes, egyidejű eljárás során részben vagy egészben
megszerzett gazdálkodó szervezet minősül koncessziós társaságnak. A társaságra a 26. § rendelkezéseit nem kell
alkalmazni.”
8. §		
A Ktv. 29. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) E törvénynek az egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodási és
pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXXIII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv-1.) módosított
5. §-át, 7/A. §-át, 10/A. §-át, 10/C. § (2), (4)–(9) bekezdését, 10/D. § (2) és (4) bekezdését, 20. § (1) bekezdését, 21. §
(3) bekezdését, valamint a Módtv-1.-el megállapított 9/B. §-át és 30/A. §-át az e rendelkezések hatálybalépésekor
folyamatban lévő koncessziós pályázati és ajánlattételi eljárásokra is alkalmazni kell.”
9. §		
A Ktv. a következő 30/A. §-sal egészül ki:
„30/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) központi kormányzati igazgatási szerv vagy miniszter kijelölésére vonatkozó részletes szabályokat,
b) az 5. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatásra vonatkozó megkeresés és a megkeresés teljesítésének részletes
szabályait,
c) az e törvény szerinti koncessziós eljárások és a 10/A. § szerinti eljárások értékelését végző bíráló bizottság
létrehozására és összetételére, valamint jogállására és működésére vonatkozó részletes szabályokat,

10336

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 285. szám

d) a koncessziós szerződés megkötését követően a koncessziós szerződés alapján az államot megillető jogok és
kötelezettségek koncesszió tárgya szerint illetékes ágazati miniszter általi gyakorlása – így különösen a koncessziós
szerződés végrehajtása, teljesítése és ellenőrzése – szabályait és
e) a 10/A. § szerinti együttes, egyidejű értékesítési eljárás és koncessziós pályázati eljárás szabályait
rendeletben állapítsa meg.”
10. §		
A Ktv.
a)
10/C. § (2) bekezdésében az „Az ágazati miniszter” szövegrész helyébe az „Az 5. § (1) bekezdése szerinti
kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási szerv” szöveg,
b)
10/C. § (4), (5) és (7)–(9) bekezdésében az „az ágazati miniszter” szövegrész helyébe az „az 5. § (1) bekezdése
szerinti kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási szerv” szöveg,
c)
10/C. § (6) bekezdésében az „az ágazati miniszter” szövegrészek helyébe az „az 5. § (1) bekezdése szerinti
kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási szerv” szöveg,
d)
10/D. § (2) és (4) bekezdésében az „Az ágazati miniszter” szövegrész helyébe az „Az 5. § (1) bekezdése szerinti
kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási szerv” szöveg,
e)
20. § (1) bekezdésében az „az aláírástól számított” szövegrész helyébe az „a koncessziós szerződés koncessziós
időszak kezdőidőpontját meghatározó rendelkezésének hatályba lépésétől számított” szöveg,
f)
21. § (3) bekezdésében az „a koncessziós szerződés megkötésétől,” szövegrész helyébe az „a koncessziós
szerződés koncessziós időszak kezdőidőpontját meghatározó rendelkezésének hatályba lépésétől,” szöveg
lép.

5. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása
11. §

(1) A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 3. § (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(2) A Magyar Állam képviseletét
a) a szerencsejáték-szervezéssel kapcsolatos pályázati és pályázat nélküli ajánlattételi eljárásban, valamint
a koncessziós szerződések megkötése során a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 5. §
(1) bekezdése szerinti kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási szerv,
b) a koncessziós szerződések végrehajtása, teljesítése, ellenőrzése során a szerencsejáték-szervezés állami
felügyeletéért felelős miniszter
látja el.”
(2) Az Szjtv. 3. § (2c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2c) Az állami adóhatóság megkeresésre tájékoztatja
a) a Ktv. 5. § (1) bekezdése szerinti kormányrendeletben kijelölt minisztert vagy központi kormányzati igazgatási
szervet a (2) bekezdés a) pontja szerinti,
b) a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős minisztert a (2) bekezdés b) pontja szerinti
hatásköréhez kapcsolódóan a megbízható szervezői minőség 37. § 30. pont a)–b) alpontja szerinti ellenőrzéséhez
szükséges adó-, illetve vámtitkot képező adatról vagy információról.”
(3) Az Szjtv. 3. §-a a következő (2d) bekezdéssel egészül ki:
„(2d) A szerencsejáték-felügyeleti hatóság megkeresésre tájékoztatja a Ktv. 5. § (1) bekezdése szerinti
kormányrendeletben kijelölt minisztert vagy központi kormányzati igazgatási szervet a (2) bekezdés a) pontja
szerinti hatásköréhez kapcsolódóan a megbízható szervezői minőség 37. § 30. pont c)–e) alpontja szerinti
ellenőrzéshez szükséges adatról vagy információról.”

12. §		
Az Szjtv. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A koncessziós szerződés megkötésére a Ktv. 5. § (1) bekezdése szerinti nyilvános pályázatot
a kormányrendeletben kijelölt központi kormányzati igazgatási szerv vagy miniszter írja ki. A koncessziós pályázat
kiírásához – országos pályázat kivételével – az érintett települési önkormányzat képviselő-testületének, Budapesten
a Fővárosi Közgyűlés egyetértése is szükséges. Országos pályázattal elnyert koncessziós jog tekintetében
a szerencsejáték-felügyeleti hatóság az engedélyt azokra a településekre adja ki, amelyek önkormányzatának
képviselő-testülete – Budapesten a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése is – hozzájárult a tevékenység területén
történő gyakorlásához.”
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13. §		
Az Szjtv. 40/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„40/E. § (1) A 40/D. §-ban meghatározott átmeneti időszakot követően az állami adó- és vámhatóság megkeresésre
tájékoztatja a szerencsejáték-felügyeleti hatóságot az adó- és vámtitkot képező adatról vagy információról, ha
az a szerencsejáték-felügyeleti hatóság hatósági feladatának ellátásához szükséges.
(2) E törvénynek az egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodási és
pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXXIII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv4.) módosított
3. § (2) és (2c) bekezdését, 4. § (1) bekezdését, valamint a Módtv4.-gyel megállapított 3. § (2d) bekezdését
az e rendelkezések hatálybalépésekor folyamatban levő koncessziós pályázati és ajánlattételi eljárásokban is
alkalmazni kell.”
14. §		
Az Szjtv. 4. § (3), (3a) és (6) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 27. § (12) bekezdésében, valamint 40/A. §
(6) bekezdésében a „szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „Ktv. 5. §
(1) bekezdése szerinti kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási szerv” szöveg
lép.

6. A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosítása
15. §		
A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: NKA tv.) 8. § (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Alap kezelője a pályázat nyertese részére támogatói okiratot ad ki, vagy vele támogatási szerződést köt
(a továbbiakban együtt: szerződés).”
16. §		
Az NKA tv. 10/B. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) E törvénynek az egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodási és
pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXXIII. törvénnyel megállapított 8. § (2) bekezdésében
foglaltakat az e rendelkezés hatálybalépésekor folyamatban levő támogatási igények esetén is alkalmazni kell,
amennyiben támogatási szerződés megkötésére még nem került sor.”
17. §		
Az NKA tv. 9. § (5) és (6) bekezdésében a „támogatási szerződésben” szövegrész helyébe a „szerződésben” szöveg lép.

7. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása
18. §		
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 11. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) A pályázatok értékeléséről a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 5. § (2) bekezdésében meghatározott
bizottság dönt. A bizottság javaslata alapján a koncesszió megadásáról a kormányrendeletben kijelölt miniszter
vagy központi kormányzati igazgatási szerv dönt. A pályázat eredményét nyilvánosságra kell hozni és arról
valamennyi pályázót értesíteni kell.”
19. §		
A Bt.
a)
8. §-ában, 9. § (2) bekezdésében, 18. § (2) bekezdésében, 22/A. § (1) bekezdésében az „A miniszter”
szövegrész helyébe az „A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti
kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási szerv” szöveg,
b)
10. § (1) bekezdésében, 12. § (1), (2) és (3) bekezdésében, 12/A. § (3) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében,
20. § (8) bekezdésében, 22. § (1) bekezdésében, 22/A. § (9) bekezdésében, 43. § (7) bekezdésében
az „a miniszter” szövegrész helyébe az „a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti
kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási szerv” szöveg,
c)
18. § (1) bekezdésében az „a miniszterhez” szövegrész helyébe az „a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény
5. § (1) bekezdése szerinti kormányrendeletben kijelölt miniszterhez vagy központi kormányzati igazgatási
szervhez” szöveg,
d)
22. § (9) bekezdésében az „a miniszternél” szövegrész helyébe az „a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény
5. § (1) bekezdése szerinti kormányrendeletben kijelölt miniszternél vagy központi kormányzati igazgatási
szervnél” szöveg,
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e)

50/A. § (1) bekezdés 3. pontjában a „minősítő bizottság” szövegrész helyébe „ , a koncesszióról szóló 1991. évi
XVI. törvény 30/A. § c) pontja szerinti bizottság” szöveg

lép.
20. §		
Hatályát veszti a Bt. 50/A. § (2) bekezdés o) pontjában az „és a minősítő bizottság működésére vonatkozó”
szövegrész.

8. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása
21. §		
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A koncessziós pályázatot
a) az állami tulajdon működtetésére a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti
kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási szerv;
b) a helyi önkormányzati tulajdon működtetésére a képviselő-testület
írja ki.”
22. §		
Hatályát veszti a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 11. § (2) bekezdésében a „[13. § (1) bekezdés]”
szövegrész.

9. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása
23. §		
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

10. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása
24. §		
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vkt.) 3/B. §-a a következő
(9)–(13) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Koncessziós pályázatot
a) az állam kizárólagos tulajdonát képező, országos jelentőségű vasútvonal – illetve azok egyes szakaszai – és
a műtárgyaik fejlesztésére, illetve működtetésére kormányrendeletben kijelölt központi kormányzati igazgatási
szerv vagy miniszter;
b) az önkormányzat törzsvagyonának részét képező és használatában lévő vasúti pályák fejlesztésére, illetve
működtetésére az önkormányzat képviselő-testülete
írja ki.
(10) A pályázati kiírásnak – a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 8. §-ában foglaltakon túlmenően –
tartalmaznia kell:
a) a koncessziós társaság alaptőkéjének a létesítéshez vagy fejlesztéshez szükséges tőkéhez viszonyított legkisebb
mértékét;
b) a koncessziós tevékenység környezetvédelmi követelményeit;
c) a pályázaton való részvétel feltételeit (pl. részvételi díj, biztosíték, a pályázó gazdálkodási, pénzügyi helyzetéről
nyújtott tájékoztatás).
(11) A pályázat nyertesének a koncessziós társaságot részvénytársaságként kell megalapítania, amely jogosult
a koncesszió tárgyához tartozó kiszolgáló létesítmények, műszaki létesítmények, továbbá pihenőhelyek,
egészségügyi és sportlétesítmények, vendéglátó létesítmények és szálláshelyek, kereskedelmi létesítmények,
valamint parkolási célú épületek és építmények építésére és/vagy üzemeltetésére is.
(12) A koncessziós társaság a koncesszió időtartama alatt, a koncessziós szerződés alapján, az általa létesített
vagy fejlesztett, felújított, karbantartott és üzemeltetett vasúti pályahálózat használóitól nyílt hozzáférésű vasúti
pályahálózat esetén hálózat-hozzáférési díjat szed, nem nyílt hozzáférésű pályahálózat esetén a vasúti pályahálózat
használatáért díjat szedhet.
(13) A koncessziós szerződés egy alkalommal – eredeti időtartamának legfeljebb felével – külön pályázat kiírása
nélkül meghosszabbítható.”
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25. §		
A Vkt. 11. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezésével összhangban pályahálózat-működtetőnek minősül minden
3/B. § (9) bekezdése szerinti koncessziós pályázatot elnyert jogi személy is. Ezen jogi személyek tekintetében
az (1)–(3) bekezdésben rögzített korlátozások nem alkalmazhatóak.”

11. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása
26. §

(1) A Vtv. 3. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A tulajdonosi jogokat]
„c) a HM ArmCom Kommunikációtechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az ARZENÁL Fegyvergyár
Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az ARZENÁL Elektrotechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
a HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a HM Elektronikai, Logisztikai és
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett a miniszter,”
[gyakorolja.]
(2) A Vtv. 3. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[A tulajdonosi jogokat]
„d) a víziközmű-szolgáltató társaságok állami tulajdonú társasági részesedése felett a Nemzeti Vízművek Zártkörűen
Működő Részvénytársaság”
[gyakorolja.]

27. §		
A Vtv. 34. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Törvény eltérő rendelkezése hiányában az e törvény hatálya alá tartozó, Magyarország határa által körbezárt
területen lévő állami ingatlan értékesítésére – kivéve a 35. § (2) bekezdése szerinti versenyeztetés mellőzésével
történő értékesítést – kizárólag az MNV Zrt. által működtetett elektronikus árverési rendszer útján kerülhet sor.
Az MNV Zrt. az Nvtv. 7/A. § (1) bekezdése szerinti tulajdonosi joggyakorlók részére az elektronikus árverésen történő
értékesítést ingyenesen bonyolítja le.”
28. §		
A Vtv. 35. § (2) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:
[Mellőzni lehet a versenyeztetést:]
„q) a 37. § (2) és (3) bekezdése alapján történő értékesítések esetén.”
29. §		
A Vtv. 36. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[Állami vagyon tulajdonjoga ingyenesen átruházható]
„d) kormányhatározatban kapott felhatalmazás alapján a Kormány tagja által kötött nemzetközi megállapodásban
foglalt együttműködési feladatok végrehajtása érdekében, amennyiben az érintett állami vagyon egyedi, könyv
szerinti bruttó értéke a 25,0 millió forintot nem haladja meg.”
30. §		
A Vtv. 37. §-a a következő (2) és (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, művelés alól kivett védett természeti terület értékesítésére
akkor van lehetőség, ha
a) az adott ingatlan közvetlenül határos azzal a magántulajdonban álló területtel, amelynek tulajdonosa a vételi
ajánlatot benyújtotta az MNV Zrt. részére és
b) a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv az adott ingatlan tekintetében
megállapította, hogy az ingatlan védettségi szintjének fenntartása annak állami tulajdonból való kikerülése esetén is
biztosítható, és meghatározta ennek feltételeit.
(3) Osztatlan közös tulajdonban álló védett természeti terület esetében az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá
tartozó tulajdoni hányad értékesítésére akkor van lehetőség, ha a földrészlet tekintetében az állam kisebbségi
tulajdonostársnak minősül és olyan tulajdonostárstól érkezik a vételi ajánlat, aki az ajánlata megtételekor legalább
3 éve tulajdoni hányaddal rendelkezik.”
31. §		
A Vtv. 35. § (2) bekezdés a) pontjában a „társasági részesedés vagy ingatlan” szövegrész helyébe a „társasági
részesedés, ingatlan vagy ingóság” szöveg lép.

10340

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 285. szám

12. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása
32. §		
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 5/F. § (5) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(5) Az (1)–(3) bekezdésben meghatározott feladatokat az állam látja el azon felhasználási helyek vonatkozásában,
amelyek ellátása közvetlenül a nemzeti vagyonról szóló törvényben nevesített kizárólagos állami tulajdonnak
minősülő regionális víziközmű-rendszerekről, vagy a kizárólagos állami tulajdonban lévő víziközmű-rendszerekről
történik.”
33. §		
A Vksztv. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az állami tulajdonú víziközmű felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét
a Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság gyakorolja.”
34. §		
A Vksztv. 15. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szerinti eljárások vonatkozásában e törvényt
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Ktv. 5. § (1) bekezdése szerinti feladatok tekintetében az ellátásért
felelősnek a Ktv. 5. § (1) bekezdése szerinti kormányrendeletben kijelölt minisztert vagy központi kormányzati
igazgatási szervet kell tekinteni.”
35. §

(1) A Vksztv. 25. alcíme a következő 87/D. §-sal egészül ki:
„87/D. § Az MNV Zrt. állami tulajdonú víziközmű feletti tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos feladatai
tekintetében az MNV Zrt. jogutódja 2021. január 1-jétől a Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság.”
(2) A Vksztv. 25. alcíme a következő 87/E. §-sal egészül ki:
„87/E. § (1) Az e törvénynek az egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint egyes
vagyongazdálkodási és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXXIII. törvény 32. §-ával
módosított 5/F. § (5) bekezdése szerinti, kizárólagos állami tulajdonban lévő víziközmű-rendszerekhez kapcsolódó
állami ellátásért felelősség 2021. január 1-jén jön létre. A 2021. január 1-jén létrejövő állami ellátásért felelősség
esetében az állam mint ellátásért felelős 2021. március 31-ig új üzemeltetési jogviszony létesítéséről gondoskodik
azon víziközmű-rendszerek esetében, amelyekre vonatkozóan az üzemeltetési jogviszony korábban a víziközműszolgáltató és a korábbi ellátásért felelős önkormányzat között jött létre. Az új üzemeltetési jogviszony létrehozását
követően a víziközmű-szolgáltató a 22. § (1) bekezdése szerint jár el.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a korábbi ellátásért felelős és a víziközmű-szolgáltató között fennálló
üzemeltetési jogviszony 2020. december 31-én megszűnik.
(3) A Hivatal 2021. január 1-jétől az (1) bekezdés szerinti új üzemeltetési jogviszony létesítéséig közérdekű
üzemeltetőt jelöl ki.
(4) A (2) bekezdés szerinti korábbi ellátásért felelős 2021. január 31-ig átadja az új ellátásért felelős részére a 61. §
(1) bekezdése szerinti adatokat, valamint minden egyéb olyan adatot, amely az érintett víziközmű-rendszerhez
kapcsolódóan az ellátásért felelős kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges. A 18. § szerinti víziközmű-fejlesztésre
fel nem használt források tulajdonjoga a (2) bekezdés szerinti korábbi ellátásért felelőstől nyilvántartási értéken
történő átvezetéssel, térítésmentesen 2021. január 1-jén az államra száll. A fejlesztési források átadás-átvételéről
az érintett önkormányzat és az állam képviseletében eljáró szervezet 2021. március 31-ig írásban megállapodik.
A térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak minősül.
(5) Az (1) bekezdés szerint létrejött üzemeltetési szerződés alapján kérelmezett működési engedélyezési eljárás,
illetve a Hivatal által jóváhagyott gördülő fejlesztési terv módosításának jóváhagyására vonatkozó eljárás igazgatási
szolgáltatási díjfizetési kötelezettséget nem von maga után.”

13. A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény módosítása
36. §		
A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény a következő 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § A 13. §-ban foglaltaktól eltérően a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság gyakorolja az államot
megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az Egészségügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság felett.”
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14. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló
2012. évi CXXXIV. törvény módosítása
37. §

(1) A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi
CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.) 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti kormányrendeletben kijelölt miniszter
vagy központi kormányzati igazgatási szerv, illetve az általa megbízott és a nevében eljáró természetes személy
a pályázat nyertesével köti meg a koncessziós szerződést a pályázat eredményének kihirdetését követő 30 napon
belül.”
(2) Az Fdvtv. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A koncessziós szerződésben a Ktv. 13. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl a koncessziós díj
ellentételezéséről, valamint a koncessziós szerződés teljesítési feltételeinek (körülményeinek) jelentős
megváltozásával, továbbá a koncessziós szerződés nemteljesítésével vagy megszűnésével összefüggésben
fizetendő átalány-kártérítésről (kártalanításról) is rendelkezni kell.”

38. §

(1) Az Fdvtv. 10/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti kormányrendeletben kijelölt miniszter
vagy központi kormányzati igazgatási szerv, illetve az általa megbízott és a nevében eljáró természetes személy
a pályázat nyertesével köti meg a koncessziós szerződést a pályázat eredményének kihirdetését követő 15 napon
belül.”
(2) Az Fdvtv. 10/A. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A koncessziós szerződésben a Ktv.-ben meghatározottakon túl a koncessziós szerződés teljesítési
feltételeinek (körülményeinek) jelentős megváltozásával, továbbá a koncessziós szerződés nemteljesítésével vagy
megszűnésével összefüggésben fizetendő átalány-kártérítésről (kártalanításról) is rendelkezni kell.”

39. §		
Az Fdvtv. V. fejezete a következő 24/G. §-sal egészül ki:
„24/G. § (1) E törvénynek az egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint egyes
vagyongazdálkodási és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXXIII. törvénnyel
(a továbbiakban: Módtv.4.) megállapított 10/A. § (8) bekezdését a Módtv.4. hatálybalépésekor hatályos,
a dohánykiskereskedelem-ellátási jogosultság átengedésére vonatkozó koncessziós szerződésre is alkalmazni kell.
(2) A miniszter a Módtv.4. hatálybalépését követő 60 napon belül gondoskodik az e § rendelkezéseinek megfelelő
szerződés-módosítás előkészítéséről és előterjesztéséről, illetve – a feltételekben való megállapodást követően –
annak aláírásáról.
(3) A (2) bekezdés szerinti szerződés-módosítás feltételeinek meghatározása során a következőknek kell érvényt
szerezni:
a) az (1) bekezdésben meghatározott koncessziós szerződés jogosultja akkor támaszthat követelést átalánykártérítés (kártalanítás) jogcímén, ha e törvény rendelkezéseinek, vagy bármely, a koncessziós szerződésre
kötelezően alkalmazandó jogszabálynak vagy jogi tartalmú szabályozásnak megváltozása (érvényre jutása)
következtében, vagy a magyar állam szerződésszegése okán a koncessziós szerződés változatlan feltételekkel
történő teljesítése a koncesszió jogosultja számára aránytalanul terhessé vagy lehetetlenné vált, vagy gazdasági
hátrányt, kárt vagy jogi érdeksérelmet okozna, továbbá, ha az előbbiek bármelyikére tekintettel a koncessziós
szerződés bármely módon megszűnt;
b) a magyar állam akkor támaszthat követelést átalány-kártérítés jogcímén, ha a jogosult a teljesítést jogos ok nélkül
megtagadja vagy olyan súlyos szerződésszegést követ el, amely a koncessziós szerződés fenntartását lehetetlenné
teszi;
c) az alkalmazandó átalány-kártérítés (kártalanítás) mértéke nem lehet kisebb, mint a jogosult által az általánykártérítés (kártalanítás) követelésére okot adó körülmény bekövetkezését megelőző évben megfizetett éves
koncessziós díj és a koncessziós szerződésben rögzített határozott időből hátralévő évek számának szorzata azzal,
hogy a törtévet egy egészként kell figyelembe venni és a szorzó nem lehet kevesebb 3-nál;
d) a felek az a)–c) pontban meghatározottakat nem érintő egyéb feltételekben is megállapodhatnak, így különösen
arról, hogy a felek bármelyike mely további esetekben jogosult átalány-kártérítés (kártalanítás) jogcímén igényt
támasztani. Az átalány-kártérítés (kártalanítás) követelése nem érinti a felek bármelyikének azon jogát, hogy
a jogszabályokban meghatározott bármely további jogával éljen, így különösen az átalány-kártérítés (kártalanítás)
összegén felüli kárigényt támasszon és bizonyítson.
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(4) Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott határidőben a szerződés-módosítás írásbeli formában nem jön létre,
úgy a jogosult a (3) bekezdés a) és c) pontjában számára biztosított jogokra – a magyar állammal szemben – a szerződésmódosítás nélkül is hivatkozhat, továbbá kezdeményezheti a szerződés-módosítás létrehozását bírósági úton.”
40. §		
Az Fdvtv.
a)
5. §-ában, 10. § (6) bekezdésében, 10/A. § (2), (3), (5) és (7) bekezdésében, valamint 24/A. § (3) bekezdésében
a „miniszter” szövegrész helyébe a „kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati
igazgatási szerv” szöveg,
b)
15/D. § (6) bekezdésében a „d)–f ), valamint h) pontjában” szövegrész helyébe a „d)–h) pontjában” szöveg,
c)
15/G. §-ában a „d)–f ) és h) pontjában” szövegrész helyébe a „d)–h) pontjában” szöveg,
d)
24/C. § c) pontjában a „d)–f ) és h) pontjában” szövegrész helyébe a „d)–h) pontjában” szöveg
lép.

15. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása
41. §		
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szerinti eljárások vonatkozásában e törvényt
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Ktv. 5. § (1) bekezdése szerinti feladatok tekintetében az ellátásért
felelősnek a Ktv. 5. § (1) bekezdése szerinti kormányrendeletben kijelölt minisztert vagy központi kormányzati
igazgatási szervet kell tekinteni.”

16. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosítása
42. §		
A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Postatv.) 2. §-a a következő 26a. ponttal
egészül ki:
[E törvény alkalmazásában]
„26a. pénzügyi intézmény: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény
(a továbbiakban: Hpt.) 7. § (1) bekezdése szerinti gazdálkodó szervezet;”
43. §		
A Postatv. 27/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27/A. § Az egyetemes postai szolgáltató az olyan településeken történő szolgáltatásnyújtás biztosítása érdekében,
amelyek bejelentett lakóhely szerinti népességszáma nem haladja meg a tízezret, pénzügyi intézménnyel is köthet
olyan szerződést, amely alapján a pénzügyi intézmény az 5. §-ban meghatározott postai szolgáltatást, postai
szolgáltatásokhoz kapcsolódó, kiegészítő tevékenységeket, fiókbérleti szolgáltatást, postai értékcikk- és a postai
szolgáltatás igénybevételére szolgáló vagy ahhoz szükséges kereskedelmiáru-forgalmazást, továbbá a kizárólag
az egyetemes postai szolgáltató által forgalmazott értékpapírokkal kapcsolatos szolgáltatást, szerencsejátékközvetítő tevékenységet, a külön jogszabály szerinti SIM-kártya egyenlegének feltöltését, valamint illetékbélyegtovábbértékesítést végez.”
44. §		
A Postatv.
a)
2. § 42. pontjában az „a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény
(a továbbiakban: Hpt.)” szövegrész helyébe az „a Hpt.” szöveg,
b)
18. § (1) bekezdésében a „2020.” szövegrész helyébe a „2030.” szöveg
lép.
45. §		
Hatályát veszti a Postatv. 18. § (2) bekezdésében az „első alkalommal 2019. június 30-ig,” szövegrész.

17. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról
szóló 2013. évi CXXXV. törvény módosítása
46. §		
A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi
CXXXV. törvény (a továbbiakban: Szhitv.) 1/A. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény célja:]
„f ) az a)–e) pontban foglalt célok megvalósítása érdekében a működési szabályzatok egységességének biztosítása,”
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47. §		
Az Szhitv. 3. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Integrációs Szervezet közgyűlése azt veheti fel az Integrációs Szervezet tagjai közé, aki]
„b) az Integrációs Szervezet igazgatósága által elfogadott mintának megfelelő alapszabályt vagy alapító okiratot
fogadott el,”
48. §

(1) Az Szhitv. 11. § (1) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Integrációs Szervezet a hitelintézetek integrációjának egységes működése és irányítása, továbbá a hitelintézetek
integrációja céljainak elérése érdekében az Integrációs Szervezet tagjaira és a Kapcsolt Vállalkozásokra vonatkozóan
kötelező szabályzatot fogad el:]
„n) minden olyan tárgykörben, amelyben szabályzat alkotására e törvény vagy az Integrációs Szervezet alapszabálya
felhatalmazza.”
(2) Az Szhitv. 11. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az Integrációs Szervezet igazgatóságának – illetve a 9. § (4) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben eljáró
ügyvezetésnek – a 3. § (4) bekezdése, a 4. § (4a) bekezdése, a 9. § (2) bekezdés e), g) és h) pontja, a 15. § (2), (3) és
(11) bekezdése, a 17/E. § (6) és (7) bekezdése, a 17/S. § (1) és (10) bekezdése, valamint a 17/T. § (1) bekezdése szerinti
döntéséhez az Integrációs Szervezet közgyűlésének jóváhagyása szükséges.
(11) Az Integrációs Szervezet közgyűlése felhívhatja az igazgatóságot, illetve a 9. § (4) bekezdés szerinti átruházott
hatáskörben eljáró ügyvezetést az e törvényben meghatározott hatáskörébe tartozó szükséges intézkedések
megtételére és döntések meghozatalára.”

49. §		
Az Szhitv. 17/C. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A (6) bekezdésben meghatározott intézkedéseket az integrált hitelintézet igazgatósága megszüntetheti, ha
a tulajdonosok az intézkedések meghozatalának alapjául szolgáló okot az integrált hitelintézet igazgatóságának
és az Integrációs Szervezet igazgatóságának egybehangzó álláspontja szerint megszüntették vagy az integrált
hitelintézet felszámolását a bíróság el nem rendeli.”
50. §		
Az Szhitv. 17/E. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az Integrációs Szervezet a hitelintézetek integrációja céljainak és a hatékony, prudens és biztonságos
működésnek, valamint az alapszabályában meghatározott más céloknak a megvalósítása érdekében jogosult
az integrációs üzleti irányító szervezettel előzetesen egyeztetett mintaalapszabály meghatározására és
módosítására.”
51. §		
Az Szhitv. 6. § (4) bekezdésében a „választható meg” szövegrész helyébe a „választhatóak meg és hívhatóak vissza”
szöveg lép.
52. §		
Hatályát veszti az Szhitv.
a)
6. § (4) bekezdésében a „többsége a Holding Szövetkezet által jelölt személyek közül,” szövegrész,
b)
6. § (5) és (6) bekezdése,
c)
17/C. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja,
d)
20/E. § (2) és (4) bekezdése,
e)
20/G. § (4) bekezdése.

18. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosítása
53. §		
A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 4. §
(1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti feladatokat elláthatja
a) a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. vagy
b) olyan 100%-ban állami tulajdonú gazdasági társaság, amely
ba) a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
bb) a turizmusért felelős miniszter vagy
bc) a kulturális örökség védelméért felelős miniszter
tulajdonosi joggyakorlása alatt áll.”
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54. §		
A Tv. 12. §-a a következő (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A szálláshely-szolgáltató a 9/H. § szerinti, a tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyhez történő csatlakozási
folyamatát 2021. január 1. napjától köteles megkezdeni.
(6) A szálláshely-szolgáltató a 9/H. § (1) bekezdés szerinti adatok továbbítására 2021. április 1. napjától köteles.
(7) Az (5) bekezdés szerinti csatlakozás elmulasztása esetén a kereskedelmi hatóság 2021. április 1. napját követően
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/D. §-a szerinti jogkövetkezményeket alkalmaz.”

19. A 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához, továbbá
egyes nemzetközi nagyeseményekhez kapcsolódó rendelkezésekről szóló 2019. évi XIV. törvény
módosítása
55. §		
A 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához, továbbá egyes nemzetközi
nagyeseményekhez kapcsolódó rendelkezésekről szóló 2019. évi XIV. törvény (a továbbiakban: Világkiállítás tv.)
1. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
[E törvény hatálya]
„c) kiterjed a Kelet-Magyarországi Versenypálya Korlátolt Felelősségű Társaság által lefolytatandó gyorsasági
motoros világbajnokság (a továbbiakban: Magyarországi MotoGP) megrendezésére irányuló vagyoni értékű jog
megszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárásokra.”
56. §		
A Világkiállítás tv. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Magyarországi MotoGP megszervezése és lebonyolítása kiemelkedően fontos közérdek, amely érdekében
a Kelet-Magyarországi Versenypálya Korlátolt Felelősségű Társaság által a Magyarországi MotoGP megrendezésére
irányuló vagyoni értékű jog megszerzése érdekében kötendő szerződések halasztást nem tűrő, kiemelkedően
fontos közérdek célját szolgáló szerződéseknek tekintendők, teljesítésükhöz kiemelkedően fontos közérdek fűződik.”
57. §		
A Világkiállítás tv. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Magyarországi MotoGP megrendezésére irányuló vagyoni értékű jogok megszerzésével összefüggésben
a Kelet-Magyarországi Versenypálya Korlátolt Felelősségű Társaság által lebonyolítandó közbeszerzési eljárások
tekintetében az ajánlatkérő jogosult a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
szerinti rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására.”
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2020. évi CLXXIII. törvényhez
„1. melléklet a 2004. évi I. törvényhez
A

B

Az ingatlan helyrajzi száma

A kijelölt vagyonkezelő

1. Budapest, 38440/52
2. Budapest, 38440/53
3. Budapest, 38440/54
4. Budapest, 38442/12
5. Budapest, 38442/13
6. Budapest, 38442/14
7. Budapest, 38442/15

Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)
Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)
Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)
Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)
Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)
Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)
Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)
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8. Budapest, 38293/78
9. Budapest, 74333/1
10. Budapest, 74232
11. Budapest, 74327/1
12. Budapest, 74324
13. Budapest, 38852/6
14. Budapest, 38821/4
Budapest, 4465
15. (14000/68063 tulajdoni hányad
arányában)
16. Budapest, 38820/3
17. Budapest, 38831
18. Budapest, 26085/1123
19. Budapest, 76561/221

Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)
Újpesti Torna Egylet
(székhely: Budapest 1044, Megyeri út 13.)
Újpesti Torna Egylet
(székhely: Budapest 1044, Megyeri út 13.)
Újpesti Torna Egylet
(székhely: Budapest 1044, Megyeri út 13.)
Újpesti Torna Egylet
(székhely: Budapest 1044, Megyeri út 13.)
Magyar Testgyakorlók Köre
(székhely: Budapest 1087, Salgótarjáni út 12–14.)
Magyar Testgyakorlók Köre
(székhely: Budapest 1087, Salgótarjáni út 12–14.)
Magyar Testgyakorlók Köre
(székhely: Budapest 1087, Salgótarjáni út 12–14.)
Magyar Testgyakorlók Köre
(székhely: Budapest 1087, Salgótarjáni út 12–14.)
Magyar Testgyakorlók Köre
(székhely: Budapest 1087, Salgótarjáni út 12–14.)
Vasas Sport Club
(székhely: Budapest 1139, Fáy utca 58.)
Vasas Sport Club
(székhely: Budapest 1139, Fáy utca 58.)

Budapest, 29834/8
20. (7953/10944 tulajdoni hányad
arányában)

Budapesti Vasutas Sport Club – Zugló Közhasznú Egyesület
(székhely: Budapest 1142, Szőnyi út 2.)

21. Budapest, 29834/12

Budapesti Vasutas Sport Club – Zugló Közhasznú Egyesület
(székhely: Budapest 1142, Szőnyi út 2.)

Budapest, 29834/15
22. (2000/83751 tulajdoni hányad
arányában)

Budapesti Vasutas Sport Club – Zugló Közhasznú Egyesület
(székhely: Budapest 1142, Szőnyi út 2.)

23. Budapest, 27913/1

Budapesti Honvéd Sportegyesület
(székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.)

Budapest, 27999
24. (48065/57386 tulajdoni hányad
arányában)
Budapest, 27950/6
25. (12884/16684 tulajdoni hányad
arányában)
26. Budapest, 23796/29
27. Budapest, 38826

Budapesti Honvéd Sportegyesület
(székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.)
Budapesti Honvéd Sportegyesület
(székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.)
Budapesti Honvéd Sportegyesület
(székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.)
Magyar Lovassport Szövetség”
”
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2020. évi CLXXIV. törvény
a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról*

1. §		
A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) 6. §-a a következő
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Haltermelési létesítményben termelt hal vagy más hasznos víziállat állománya – a felek eltérő megállapodásának
hiányában – a haltermelési létesítmény üzemeltetőjének, ennek hiányában tulajdonosának a tulajdonát képezi.”
2. §		
A Hhvtv. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Halgazdálkodási vízterületről kifogott őshonos halak – a 8. § (1) és (2) bekezdése szerint történő állománymentés
és a mesterséges körülmények közötti szaporítási célból fogott halak halgazdálkodási hatóság engedélyével
végzett telepítésének, valamint a horgászati célú haltermelés keretében a horgászathoz szükséges halállomány
biztosításának kivételével – másik halgazdálkodási vízterületre, illetve haltermelési létesítménybe nem telepíthetők.”
3. §		
A Hhvtv. 30. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az előhaszonbérletre jogosult vagy jogutódja 5 éven belül nem érvényesíthet újabb előhaszonbérleti
jogosultságot, ha vele szemben halgazdálkodási vagy halvédelmi bírság vagy a nyertes pályázatban foglalt
vállalások teljesítésének elmaradása következtében a haszonbérleti szerződés megszüntetésére került sor.”
4. §

(1) A Hhvtv. 33. § (1) bekezdés b) pontja a következő bc) alponttal egészül ki:
(A halgazdálkodási hatóság a halgazdálkodási jog jogosultjáról és a halgazdálkodási vízterületekről – a nemzeti
vagyonnal való felelős gazdálkodás átláthatósága és a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületekre vonatkozó előírások
érvényre juttatása céljából – nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza
a halgazdálkodásra jogosult)
„bc) nyilvántartásba vételéről szóló hatósági határozat számát;”
(2) A Hhvtv. 33. § (1) bekezdés c) és d) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
(A halgazdálkodási hatóság a halgazdálkodási jog jogosultjáról és a halgazdálkodási vízterületekről – a nemzeti
vagyonnal való felelős gazdálkodás átláthatósága és a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületekre vonatkozó előírások
érvényre juttatása céljából – nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza)
„c) a halgazdálkodási jog haszonbérlet vagy alhaszonbérlet útján történő hasznosítása esetén a haszonbérlet és
az alhaszonbérlet időtartamát;
d) a halgazdálkodási vízterület nyilvántartásba vételét megállapító hatósági határozat számát;”

5. §		
A Hhvtv. 40. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A turista állami horgászjegyet és a hozzá tartozó fogási naplót a horgászszövetség adja ki.”
6. §

(1) A Hhvtv. 42. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az állami horgászvizsga-bizonyítvány számát vagy ennek hiányában a horgászvizsga megszerzésének dátumát
a horgászszövetség tartja nyilván.”
(2) A Hhvtv. 42. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A horgászszövetség elektronikus nyilvántartási rendszerén keresztül az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás
naprakésszé tétele céljából az állami horgászjegyek, a turista állami horgászjegyek és az állami halászjegyek
tekintetében a (2) bekezdés a), e) és f ) pontja, valamint a (6a) bekezdés szerinti adatok tekintetében – a halászati
engedély kivételével – közvetlen informatikai kapcsolat útján automatikusan valós idejű adatot szolgáltat
a halgazdálkodási hatóságnak és biztosítja számára az elektronikus nyilvántartási rendszeréhez való hozzáférést.”
(3) A Hhvtv. 42. §-a a következő (7b) bekezdéssel egészül ki:
„(7b) A (7a) bekezdés szerinti adatok átadása során az eltiltott személy adatai között a horgász azonosító számát is
fel kell tüntetni.”

7. §

(1) A Hhvtv. 43. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Attól a személytől, aki egy időben több, a (2) bekezdésben meghatározott halfogásra jogosító okmánnyal
rendelkezik, a (2) bekezdésben foglalt esetekben minden okmány visszavonásra kerül.”
* A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 15-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A Hhvtv. 43. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az állami horgászjegy, a turista állami horgászjegy, az állami halászjegy 56. § (7) bekezdés e) pontja szerinti
elvételének tényéről a halgazdálkodási hatóság értesíti a horgászszövetséget.
(7) A horgászszövetség az állami halászjegy vagy állami horgászjegy elvételének tényét az eljárás lezárásáig
a horgász elektronikus nyilvántartási rendszerében a cselekmény leírása nélkül jelöléssel rögzíti. Az eljárás lezárásáig
új okmány az eljárás alá vont személy részére nem adható ki.”
8. §

(1) A Hhvtv. 44. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A területi jegyen vagy a területi jegy elidegeníthetetlen mellékleteként kiadott helyi horgászrendben,
illetve a területi jegyen meghatározott halgazdálkodási vízterületre vonatkozó helyi horgászrendi kivonatban
a halgazdálkodásra jogosultnak fel kell tüntetnie a halgazdálkodási tervében a hatóság által elrendelt vagy
a halgazdálkodásra jogosult által meghatározott korlátozásokat, amelyek betartása a feljogosított személy számára
kötelező. A területi jegy részletes tartalmi követelményeit – ideértve különösen a hatályossági időszakot, horgászati
módszereket, személyi feltételeket – az e törvény végrehajtására kiadott rendelet határozza meg.”
(2) A Hhvtv. 44. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A halgazdálkodásra jogosult a helyi horgászrendben meghatározott szabályokat bizonyítottan megsértőtől
a helyi horgászrendben előzetesen meghatározott időtartamra, de legfeljebb öt évre a területi jegy kiadását
megtagadhatja.”

9. §		
A Hhvtv. 45. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A halgazdálkodásra jogosult helyi horgászrendjében az (5) bekezdésben meghatározottaktól eltérő, további
szigorító korlátozásokat is meghatározhat a hasznosításában lévő halgazdálkodási vízterületre vonatkozóan.”
10. §		
A Hhvtv. 49. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A soron következő halgazdálkodási terv, – ha a haszonbérleti szerződés 5 éven belül jár le – a haszonbérleti
szerződés érvényességének utolsó napjáig szóló időszakra hagyható jóvá.”
11. §		
A Hhvtv. 51. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A veszélyeztetett hasznosítható őshonos halfajokat a miniszter rendeletben határozza meg. E halfajok
hasznosítása a halgazdálkodásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett országos
fajmegőrzési tervek figyelembevételével végezhető.”
12. §

(1) A Hhvtv. 56. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A horgászszövetség által foglalkoztatott hivatásos halőr illetékessége a horgászszövetség által hasznosított
nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen túl a horgászszövetség szervezeti rendszerébe tartozó valamennyi
horgászszervezet, a horgászszövetség tagszervezete által foglalkoztatott hivatásos halőr illetékessége
a tagszervezet által hasznosított nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen túl a tagszervezet szervezeti
rendszerébe tartozó valamennyi horgászszervezet által hasznosított nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre
kiterjed.”
(2) A Hhvtv. 56. §-a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A halgazdálkodási hatóság a nyilvántartásából törli azt a halőrt, akivel szemben halvédelmi bírságot szabtak ki,
vagy aki a halőri tevékenységre vonatkozó szabályokat megsérti.
(4b) A halgazdálkodási hatóság határozatában meghatározza annak időtartamát, hogy a (4a) bekezdés alapján
törölt halőr meddig nem vehető ismételten nyilvántartásba.”

13. §

(1) A Hhvtv. 62/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A vízterületek halállományának, életközösségének fenntartása és védelme, az élőhelynek megfelelő állományi
sokszínűség fenntartása és kialakítása érdekében előírt feladatok:
a) az őshonos halfajok állományi védelmének elősegítése,
b) a nem fogható vagy veszélyeztetett, valamint a hasznosítható őshonos halfajok és vad típusú fajták
szaporításának támogatása és ösztönzése,
c) az eltűnt őshonos halfajok és vad típusú fajták, halállományok szükség és lehetőség szerinti visszatelepítése,
d) halpusztulás vagy extrém időjárási viszonyok miatt bekövetkezett elháríthatatlan árvizek okozta
állományveszteség esetén a vízterületre jellemző őshonos fajok, fajták visszatelepítése, a halpusztulás kárelhárítása,
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(2)

(3)

(4)

(5)

14. §

e) az őshonos halfajok termelésének, azok halgazdálkodási hasznosítás keretében végrehajtott telepítésének
mennyiségi, valamint halegészségügyi biztonság és minőség szerinti ösztönzése,
f ) a víztest kiszáradásának veszélye esetén az őshonos halfajok és más hasznos víziállatok mentésének elvégzése,
g) az őshonos halállományt veszélyeztető, idegenhonos invazív halfajok és halfogyasztó gerinces állatfajok
gyérítése, riasztása,
h) a vízminőség és a vízparti környezet védelmének elősegítése, az ehhez szükséges technikai feltételek biztosítása,
i) a halállománnyal, a vízterületi életközösséggel, élőhellyel, a halegészségüggyel kapcsolatos szaktanácsadási,
tervezési, kutatási és fejlesztési feladatok ösztönzése,
j) a horgászszervezetek halgazdálkodási szabályozási, monitorozó- és kontrolltevékenységének fejlesztése,
halgazdálkodási terveinek és helyi horgászrendjeinek összehangolása és egységesítése.”
A Hhvtv. 62/C. § (4) bekezdés c)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A horgászat és horgászturizmus, valamint rekreációs célú halászat fejlesztése érdekében előírt feladatok:)
„c) a gyermek és ifjúsági horgászok oktatásának, nevelésének, a szervezett horgásztáborok, iskolai és
horgászszervezeti horgászati szakkörök működtetésének ösztönzése és koordinációja,
d) a horgászsport versenyek általános szabályozása, nyilvántartása, a megrendezés feltételeinek biztosítása,
horgászsport versenypályák kialakítása, fejlesztése,
e) a halgazdálkodási jogosultak által ellátott halőrzés fejlesztése, a tevékenység összehangolása, minőségének és
technikai feltételeinek fejlesztése,
f ) a horgászszervezetek ügyviteli szolgáltatásainak egységesítése, a szolgáltatások nyújtásának és fejlesztésének
ösztönzése,
g) a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek telepítési és fogási, horgásznapokra vonatkozó nyilvántartásainak,
területi jegy kiadásának egységesítése, elektronizációja és koordinációja,”
A Hhvtv. 62/C. § (4) bekezdése a következő h)–j) ponttal egészül ki:
(A horgászat és horgászturizmus, valamint rekreációs célú halászat fejlesztése érdekében előírt feladatok:)
„h) a horgászturisztikai fejlesztési igények, lehetőségek felkutatása, a fejlesztések ösztönzése, azok összehangolása,
i) a horgászszövetség közfeladatainak ellátását támogató informatikai rendszer kialakítása és üzemeltetése,
a közfeladatellátással összefüggésben kapott forrás felhasználásának ellenőrzése a horgászszervezeteknél,
j) a horgászati és horgászturisztikai szolgáltatások értékelési, minőségbiztosítási rendszerének kidolgozása és
üzemeltetése.”
A Hhvtv. 62/C. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A horgászszövetség a (2)–(3) bekezdésben meghatározott feladatokat az adott állami, vagy a többségi állami
tulajdonú vízterületek vonatkozásában és – az e törvényben meghatározott kivételekkel – a halgazdálkodásra
jogosultnak, illetve a haltermelési létesítmény üzemeltetőjének hozzájárulása alapján végezheti.”
A Hhvtv. 62/C. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A horgászat és a horgászturizmus összehangolt fejlesztése és a (4) bekezdésben meghatározott közfeladatai
ellátása érdekében a horgászszövetség a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken és azok partjain tervezett
fejlesztések esetében az országos és térségi turizmusfejlesztési, környezetvédelmi, vízügyi és más fejlesztési terveket
véleményezi, továbbá hallépcső és halátjáró létesítésére vonatkozó vízjogi hatósági eljárásban ügyfélnek minősül.
(5b) A 24. § (2) bekezdése alapján és a (2) bekezdésben meghatározott közfeladatai ellátása érdekében
a horgászszövetség a halgazdálkodási terv jóváhagyásával, módosításával kapcsolatos közigazgatási, hatósági
eljárásban az általa haszonbérelt állami vagy többségi állami tulajdonban álló nyilvántartott halgazdálkodási
vízterületetek esetében ügyfélnek minősül.”

(1) A Hhvtv. 63. § (3) bekezdése a következő z) ponttal egészül ki:
(A központi költségvetésről szóló törvényben, az állami halgazdálkodási feladatok támogatására évente meghatározott
forrást a miniszter a következőkre fordítja:)
„z) az állam tulajdonában álló halállomány erősítésére szolgáló eseti haltelepítések támogatása.”
(2) A Hhvtv. 63. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A horgászszövetség a (2a) bekezdésben meghatározott bevételét kizárólag a következőkre fordíthatja:
a) a közfeladatai ellátását érintő nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken és vízpartokon a halgazdálkodásra
jogosult horgászszervezetek, valamint a horgászati célú halgazdálkodást folytató gazdálkodó szervezet tagjai
esetében
aa) az őshonos halfajok, fajták termelésének és telepítésének támogatása, halpusztulás vagy árvizek okozta
állományveszteség esetén a kárelhárítás és a visszatelepítés támogatása,
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ab) őshonos halállományt veszélyeztető, tájidegen vagy invazív halfajok és halfogyasztó gerinces állatfajok
gyérítése, riasztása, az ökológiai célú, szelektív halászat országos, készenléti jellegű biztosítása, a feladatellátás
támogatása,
ac) a nem fogható, a védett vagy veszélyeztetett, valamint a hasznosítható őshonos halfajok és vad típusú fajták
szaporítása, visszatelepítése,
ad) természetes ívóhelyek, vermelőhelyek megőrzése, rekonstrukciója,
ae) új ívó- és vermelőhelyek kialakítása,
af ) természetes partszakaszok megőrzése, helyreállítása,
ag) halgazdálkodási kíméleti területek kialakítása,
ah) halőrzés támogatása, és technikai feltételeinek fejlesztése,
ai) halgazdálkodási vízterület és a vízpart természeti környezetének, állami, önkormányzati vagy horgászszervezeti
tulajdonban álló, illetve horgászszervezet által tartósan hasznosított épített környezetének, infrastruktúrájának és
szolgáltatásainak fenntartási támogatása, fejlesztése, a vízminőség és a vízparti környezet védelmének, a védelem
technikai feltételei biztosításának támogatása,
aj) horgászati célú halgazdálkodási szaktanácsadás igénybevételének támogatása,
ak) halgazdálkodási és halvédelmi, halegészségügyi kutatások és kutatás-fejlesztések támogatása;
b) központi ügyvitele, valamint a tagjának, vagy tagszervezete tagjának minősülő horgászszervezetek esetében
ba) országos horgász utánpótlás-nevelési és oktatási program fenntartása és fejlesztése, ennek keretében horgászati
szakkörök és horgásztáborok szervezése, támogatása,
bb) a horgászat és a halak megismertetése, népszerűsítése érdekében tartandó rendezvények és a rendezvények
helyszínére történő utaztatás, szervezett látogatás támogatása,
bc) a magyar halételek és halfogyasztás népszerűsítése, az étkezési célú halfeldolgozás helyes technikájának
megismertetése érdekében tartott rendezvények és a tudatformálás támogatása,
bd) a horgász versenysport koordinációs és országos sportági szakszövetségi feladatainak ellátása, a versenypályák
fenntartása, fejlesztése és létesítése, valamint a szervezett horgászversenyek támogatása,
be) horgászati és halgazdálkodási tárgyú kiadványok, folyóiratok, iskolai és horgászszervezeti horgászati képzési
segédanyagok, vizsgaanyagok kiadásának, elkészítésének támogatása,
bf ) halat, horgászatot ábrázoló művészeti alkotások létrehozásának támogatása,
bg) halat, horgászatot bemutató gyűjtemények, létesítmények létrehozásának támogatása,
bh) az egységes horgászinformatika és ügyvitel kialakításának, fenntartásának és fejlesztésének, a Magyar
Horgászkártya, az állami horgászjegy, a turista állami horgászjegy, az állami halászjegy kiadásának, valamint
a horgász nyilvántartásba vétel és az állami horgászvizsga lebonyolításának támogatása,
c) horgászati szolgáltatási, horgászturisztikai célú épületek, létesítmények, a horgászatot támogató infrastruktúra
létrehozásának, fejlesztésének, fenntartásának támogatása,
d) nyilvántartott, vagy nyilvántartásba vehető halgazdálkodási vízterület, egyéb földterület vagy ingatlan
tulajdonjogának kiemelt halgazdálkodási vagy horgászturisztikai érdekből, adásvételi szerződéssel állami vagy
horgászszövetségi tulajdonba történő átruházása, állami tulajdonba történő átruházás esetén a horgászszövetség
vagyonkezelési jogának egyidejű biztosítása mellett,
e) a közfeladat-ellátási szerződésben meghatározott egyéb feladatok ellátása.”
(3) A Hhvtv. 63. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A horgászszövetség az (5) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott, a területi és helyi horgászszervezetek
által ellátott feladatok támogatására támogatási rendszert üzemeltet.”
15. §		
A Hhvtv. 66. § (1) bekezdés a következő i) ponttal egészül ki:
(A halgazdálkodási hatóság halgazdálkodási bírságot szab ki a halgazdálkodásra jogosulttal szemben, ha)
„i) területi jegy helyett olyan okmányt ad ki, amely az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott
kötelező tartalmi elemeket nem, vagy csak részben tartalmazza.”
16. §

(1) A Hhvtv. 67. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A halgazdálkodási hatóság halvédelmi bírságot szab ki)
„i) a horgász regisztráció, a halászati engedély, állami horgászjegy, turista állami horgászjegy, állami halászjegy
igénylése, halfogásra jogosító okmány kiváltása során valótlan adatot szolgáltató, illetve a halfogásra jogosító
okmány kiváltására nem jogosult személy részére okmányt értékesítő;”
(személlyel szemben.)
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(2) A Hhvtv. 67. §-a a következő (1b) és (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A halgazdálkodási hatóság halvédelmi bírságot szab ki azzal a személlyel szemben, aki az idegen és nem
honos fajokat haltermelési létesítménybe engedély nélkül telepít.
(1c) A halgazdálkodási hatóság halvédelmi bírságot szab ki azzal a személlyel szemben, aki a halászati engedély
birtokában kifogott törzsállomány egyedét kereskedelmi forgalomba hozza.”
17. §		
A Hhvtv.
a)
2. § 13. pontjában a „gyűjtőfogalmon belül valamely halfaj” szövegrész helyébe a „gyűjtőfogalmon belül
valamely halfaj vagy más hasznos víziállat”,
b)
38. § (1) bekezdésében a „vagy ökológiai célú, szelektív halászat végzésére, vagy más hasznos” szövegrész
helyébe a „vagy ökológiai célú, szelektív halászat végzésére – beleértve a mesterséges szaporításra alkalmas
törzsállomány befogását is –, vagy más hasznos”,
c)
40. § (7) bekezdésében az „azon” szövegrész helyébe az „a súlyos fogyatékosság minősítésének és
felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló kormányrendelet
szerint súlyos fogyatékosnak minősülő”,
d)
40. § (8) bekezdésében az „Az állami horgászjegy, a turista állami horgászjegy” szövegrész helyébe
az „Az állami horgászvizsga bizonyítvány, az állami horgászjegy, a turista állami horgászjegy”,
e)
41. § (2) bekezdés d) pontjában az „az állapotát igazoló” szövegrész helyébe az „a súlyos fogyatékosság
minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló
kormányrendelet szerint súlyos fogyatékosnak minősülő, állapotát igazoló”,
f)
41. § (2) bekezdés e) pontjában az „a vak” szövegrész helyébe az „a súlyos fogyatékosság minősítésének és
felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló kormányrendelet
szerint súlyos fogyatékosnak minősülő, állapotát igazoló okmányokat benyújtó vak”,
g)
42. § (4) bekezdésében a „szervek” szövegrész helyébe a „halgazdálkodási hatóságok”,
h)
43. § (2) bekezdés a) pontjában a „10 napon belül” szövegrész helyébe az „a helyszíni ellenőrzést követő
10 napon belül”,
i)
43. § (2) bekezdés b) pontjában a „halvédelmi bírságot” szövegrész helyébe a „halvédelmi bírságot vagy más
hatóság által megállapított, a hal fogására irányuló tevékenységgel kapcsolatosan megállapított szankciót”,
j)
43. § (3) bekezdésében a „halvédelmi bírságot kiszabó” szövegrész helyébe a „halvédelmi bírságot vagy
eltiltást megállapító”,
k)
44. § (1) bekezdésében a „vagy halászati” szövegrész helyébe a „vagy rekreációs halászati”,
l)
46. § (4) bekezdés g) pontjában a „sorhoroggal, csapóhoroggal” szövegrész helyébe a „sorhoroggal,
fenékhoroggal, csapóhoroggal”,
m)
47. § (2) bekezdés b) pontjában az „anyahalak” szövegrész helyébe a „törzsállomány”,
n)
49. § (2) bekezdésében a „bekövetkezett változás” szövegrész helyébe a „bekövetkezett jelentős változás”,
o)
56/A. § (1) bekezdésében az „az 56. § (7) bekezdés f ) pontja szerinti tevékenysége” szövegrész helyébe
az „az 56. § (7) bekezdés szerinti tevékenysége”,
p)
65. § h) pontjában a „halfogásra alkalmas” szövegrész helyébe a „halfogásra alkalmas vagy halfogási célt
szolgáló”,
q)
67. § (3) bekezdésében az „ötszázezer” szövegrész helyébe a „kettőmillió”,
r)
72. § (1) bekezdés 23. pontjában az „országos rendjét” szövegrész helyébe az „országos szabályait”,
s)
72. § (1) bekezdés 27. pontjában a „kezelési tervek tartalmi” szövegrész helyébe a „tervek szerkezetét, kötelező
és ajánlott tartalmi”
szöveg lép.
18. §		
Hatályát veszti a Hhvtv.
a)
31. § (1) bekezdés c) pontja;
b)
42. § (2) bekezdés c) pontja;
c)
49. § (3) bekezdés c), i), k) pontja;
d)
49. § (3) bekezdés h) pontjában a „vonatkozásában az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben
megállapított, illetve az államot megillető halgazdálkodási jog haszonbérleti jogviszony keretében történő
átengedésére irányuló pályázatban vagy szerződésben a kötelezőn felül vállalt” szövegrész;
e)
57. § (2) bekezdés b) pontjában az „és az igazolvánnyal azonos sorszámú szolgálati naplóval” szövegrész;
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f)
g)
19. §

62/C. § (1) bekezdés a) pontjában az „állami, vagy a többségi állami tulajdonú,” szövegrész;
72. § (1) bekezdés 8. pontja.

(1)	Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 15. §, a 16. §, valamint a 17. § q) pontja 2021. február 1-jén lép hatályba.

20. §		
A 3. § és 18. § a) pontja az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
21. §		
Ez a törvény a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i
92/43/EGK tanácsi irányelv 15. cikkének és VI. mellékletének való megfelelést szolgálja.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2020. évi CLXXV. törvény
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról*

1. §		
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 15/A. § (2) bekezdésének a) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti]
„a) vízhasználó az, aki vízjogi engedély, továbbá a 28/A. § (1a) bekezdésében foglaltak alapján vízhasználatot
gyakorol vagy vízjogi engedélyben vízkészletet köt le,”
2. §		
A Vgt. 15/C. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség a vízhasználónál a 28/A. § (1a) bekezdésében foglalt esetben
a bejelentés az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény szerinti öntözési igazgatási szerv
(a továbbiakban: öntözési igazgatási szerv) általi jóváhagyás közlésével keletkezik.”
3. §		
A Vgt. 28/A. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Előzetes bejelentést követő jóváhagyás után létesíthető mezőgazdasági öntözési célú kút, ha a következő
feltételek együttesen teljesülnek:
a) a kutat a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló
kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai
védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele nélkül, továbbá a hatósági
nyilvántartásban szereplő talaj vagy talajvíz szennyezéssel nem érintett területen létesítik,
b) a kút talpmélysége az 50 métert nem haladja meg és az első vízzáró réteget nem éri el,
c) a kúthoz kapcsolódó öntözőrendszer kizárólag a létesítő, üzemeltető művelése alatt álló területek öntözését
szolgálja,
d) a kutat a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendelet szerint a hatósági nyilvántartásba
a létesítő előzetesen bejelentette, továbbá a bejelentés jóváhagyását követően a létesítés során a víz
mennyiségének mérését biztosító digitális kútvízmérővel felszerelte.
(1b) A hatósági nyilvántartásba történő előzetes bejelentést követően a vízgazdálkodási hatósági jogkör
gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott időtartamon belül az öntözési igazgatási szerv – a vízbázis
állapotára és a tervezett kútnak a vízbázisra gyakorolt hatására tekintettel a felszín alatti vizek védelme érdekében –
az előzetes bejelentésben foglaltak alapján a létesítést jóváhagyja, megtiltja, vagy megállapítja, hogy a létesítés csak
véglegessé vált vízjogi létesítési engedély birtokában kezdhető meg.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 16-i ülésnapján fogadta el.
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(1) A Vgt. 29. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki – a 45/N. §
(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett
az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény (a továbbiakban:
Vgtv.mód3.) hatálybalépését megelőzően felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi
fennmaradási engedélyezés iránti kérelmét 2023. december 31-ig előterjeszti.”
(2) A Vgt. 29. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Ha a vízilétesítmény megépítése vagy átalakítása a 28/A. §-ban meghatározott bejelentés nélkül vagy annak
jóváhagyásától eltérően történt, a létesítő részére vízgazdálkodási bírság megfizetését kell előírni. A bírság
az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság
összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.”

5. §		
A Vgt. 45. §-a a következő (7d) bekezdéssel egészül ki:
„(7d) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a mezőgazdasági öntözési célú kutak létesítésével, valamint az engedély
nélkül, vagy az engedélytől eltérően létesített mezőgazdasági öntözési célú kutak fennmaradásával, továbbá
a mezőgazdasági öntözési célú kutak üzemeltetésével kapcsolatos sajátos feltételeket és eljárási szabályokat
rendeletben határozza meg.”
6. §		
A Vgt. a következő 45/N. §-sal egészül ki:
„45/N. § (1) E törvénynek a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 2020. évi
CLXXV. törvénnyel (a továbbiakban: Vgtv.mód4.) megállapított 28/A. § (1a) bekezdését kell alkalmazni
– a (2) bekezdésben meghatározott feltétellel – azokra a mezőgazdasági öntözési célú kutakra, amelyek a következő
feltételeket együttesen teljesítik:
a) a kutat a Vgtv.mód4. hatálybalépése előtt, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt
belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele nélkül,
továbbá hatósági nyilvántartásban szereplő talaj vagy talajvíz szennyezéssel nem érintett területen, a létesítésekor
hatályos jogszabály előírása ellenére engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesítették,
b) a kút talpmélysége az 50 métert nem haladja meg, és az első vízzáró réteget nem éri el, és
c) a kúthoz kapcsolódó öntözőrendszer kizárólag a létesítő, üzemeltető művelése alatt álló területek öntözését szolgálja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti mezőgazdasági öntözési célú kutat a létesítő vagy üzemeltető a Nemzeti Földügyi
Központhoz 2023. december 31-ig a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendelet szerinti
adatlapon bejelenti és kútvízmérő órával felszereli. Az (1) bekezdés szerinti rendelkezés akkor alkalmazható, ha
az (1) bekezdés szerinti mezőgazdasági öntözési célú kútra vonatkozó bejelentést a kézhezvételétől számított
hatvan napon belül a Nemzeti Földügyi Központ írásban visszaigazolta.
(3) Mentesül a 29. § (4) bekezdése szerinti vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az (1) bekezdés szerinti
mezőgazdasági öntözési célú kút üzemeltetője, ha a kút bejelentése a (2) bekezdés szerint megtörtént.
(4) Az üzemeltető felelős azért, hogy a felszín alatti vizet – az e törvényben foglaltak figyelembevételével – csak
olyan mértékben vegye igénybe, hogy a vízkivétel és a vízutánpótlódás egyensúlya minőségi károsodás nélkül
megmaradjon, és teljesüljenek a vizek jó állapotára vonatkozó célkitűzések elérését biztosító követelmények.
A vízügyi hatóság, valamint a felszín alatti vizek vagyonkezelője e kötelezettség betartását ellenőrizheti. Ha
az üzemeltető vízhasználata veszélyezteti más engedélyezett vízhasználatok biztosítását vagy károsítja a felszín
alatti vízkészleteket, a vízügyi hatóság hivatalból, vagy a felszín alatti vizek vagyonkezelőjének kezdeményezésére
az üzemeltetőt a szükséges mértékben megelőző, valamint kárelhárító intézkedések megtételére kötelezi.”
7. §		
A Vgt. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
8. §		
A Vgt. 29. § (5) bekezdésében a „(6) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(6) és a (9) bekezdésben” szöveg lép.
9. §

(1)	Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 4. § (2) bekezdése és a 8. § 2021. január 15-én lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2020. évi CLXXV. törvényhez
A Vgt. 1. melléklete a következő 35. ponttal egészül ki:
„35. mezőgazdasági öntözési célú kút: olyan felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény, amely kizárólag
mezőgazdasági művelés alatt álló terület mezőgazdasági vízszolgáltatását biztosítja;”

2020. évi CLXXVI. törvény
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról*

1. §

(1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 3. §-a a következő 3. és 3a. ponttal
egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„3. Aggregálás: az elosztó, átviteli hálózatra vagy magánvezetékre csatlakozó erőművek, felhasználói berendezések,
villamosenergia-tárolók kombinálása, valamely villamosenergia-piacon értékesítés, vásárlás vagy aukció céljából;
3a. Aggregátor: aggregálást végző piaci szereplő;”
(2) A Vet. 3. §-a a következő 7a. és 7b. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„7a. Adatgazdálkodás: a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott fogyasztásmérési és fogyasztási
adatok, valamint a kereskedőváltáshoz, az aggregátorváltáshoz, a keresletoldali szabályozáshoz és az egyéb
szolgáltatásokhoz szükséges adatok cseréjére és az adatokhoz történő hozzáférésre vonatkozó azon szabályok
összessége, amelyek mentén az adatok beszerzése, összegyűjtése, validálása, tárolása, védelme, feldolgozása
történik, és amelyek biztosítják az adatokhoz való megkülönböztetésmentes, egyidejű és könnyű hozzáférést,
a kiberbiztonság és adatvédelem legmagasabb fokát, valamint az adatkezelők pártatlanságát;
7b. Hálózatüzemeltetési adat: minden olyan, a hálózati engedélyesnél az okosmérőből és a távlehívható
fogyasztásmérő-berendezésből származó adat, amely a közcélú hálózat irányításához, üzemviteléhez és
fejlesztéséhez szükséges és nem minősül felhasználói elszámolási célú mérési adatnak;”
(3) A Vet. 3. §-a a következő 17a. és 17b. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„17a. Aktív felhasználó: olyan felhasználó, aki saját maga által termelt vagy tárolt villamos energiát a saját
csatlakozási pontján felhasználja vagy tárolja, a közcélú hálózatba betáplálja, vagy fogyasztásának vagy
betáplálásának rugalmasságát felajánlja, úgy, hogy az nem minősül önálló foglalkozása vagy elsődleges gazdasági
tevékenysége céljából kifejtett tevékenységnek;
17b. Együttesen tevékenykedő aktív felhasználók: olyan felhasználók, akik közös csatlakozási ponton keresztül
csatlakoznak a közcélú hálózatra, és az általuk vagy az együttesen tevékenykedő csoport valamely aktív felhasználó
tagja által termelt vagy tárolt villamos energiát a közös csatlakozási ponton felhasználják, a közcélú hálózatra
betáplálják, vagy fogyasztásuk vagy betáplálásuk rugalmasságát felajánlják, úgy, hogy az nem minősül önálló
foglalkozásuk vagy elsődleges gazdasági tevékenységük céljából kifejtett tevékenységnek;”
(4) A Vet. 3. § 53. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„53. Rendszerszintű szolgáltatás: az átviteli rendszerirányító által a villamosenergia-rendszer mindenkori
egyensúlyának és az átvitel megfelelő minőségének fenntartása érdekében – különösen a 2019/943/EU rendelet
2. cikk 10. pontja szerinti kiegyenlítő szabályozás és a nem frekvenciavonatkozású kisegítő szolgáltatások útján –
biztosított szolgáltatások összessége;”
(5) A Vet. 3. §-a a következő 53a. és 53b. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„53a. Elosztói rugalmassági szolgáltatás: az elosztóhálózat zavartalan és biztonságos működtetése és üzemvitele
folyamatos biztosítása és hatékonyabbá tétele, valamint a villamosenergia-ellátás minőségének fenntartása
* A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 16-i ülésnapján fogadta el.
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(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

érdekében az elosztó által piaci alapú eljárások keretében igénybe vett szolgáltatások összessége, ideértve
a 2019/943/EU rendelet 2. cikk 26. pontja szerinti teher-újraelosztást és a nem-frekvenciavonatkozású kisegítő
szolgáltatásokat, valamint egyéb az elosztó hálózati szűk keresztmetszet kezelésére irányuló szolgáltatásokat és
az elosztói üzemirányítást támogató szolgáltatásokat;
53b. Nem frekvenciavonatkozású kisegítő szolgáltatás: a hálózati engedélyes által az állandósult állapotban mért
feszültség ellenőrzése, a gyors reagálású árambetáplálás, a helyi hálózatstabilitási inercia, a rövidzárlati áram, a black
start képesség, valamint a szigetszerű működési képesség céljából használt szolgáltatás;”
A Vet. 3. § 67. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„67. Villamosenergia-ellátási szabályzatok: a villamosenergia-rendszer működésére vonatkozó szabályokat,
eljárásokat és módszereket tartalmazó üzemi szabályzat, a kereskedelmi, elszámolási-mérési és adatforgalmi
megállapodások minimális tartalmi elemeit, egyes nemzetközi kereskedelmi feltételeket, továbbá a rendszerszintű
szolgáltatásokra és a szervezett villamosenergia-piac működésére vonatkozó főbb szabályokat tartalmazó
kereskedelmi szabályzat, valamint az elosztó hálózat működésére és az elosztói rugalmassági szolgáltatásokra és
azok beszerzésére, igénybevételére és elszámolására vonatkozó elosztói szabályzat, továbbá a nemzetközi üzemi és
kereskedelmi szabályzat;”
A Vet. 3. §-a a következő 69a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„69a. Villamosenergia-megosztás: aktív felhasználó vagy energiaközösség által termelt villamos energia közvetlenül
más felhasználó vagy energiaközösség részére történő értékesítése vagy ellenérték nélküli átadása a közcélú
hálózaton vagy magánvezetéken keresztül;”
A Vet. 3. §-a a következő 72. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„72. Villamosenergia-piac: az energiával, kapacitással, valamint az átviteli vagy elosztó rendszer üzemeltetéséhez
szükséges szolgáltatásokkal bármilyen időszakban történő kereskedésre szolgáló platform, a határidős, a másnapi és
a napon belüli piacokat, a tőzsdén kívüli piacokat és a szervezett villamosenergia-piacot is ideértve;”
A Vet. 3. §-a a következő 78–79. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„78. Szerződésmegszüntetési díj: a villamosenergia-kereskedő vagy az aggregátor által a villamosenergia-vásárlási
vagy aggregálási szerződés felhasználó általi megszüntetése esetén a felhasználóra kiszabott díj vagy pénzügyi
szankció;
79. Kereskedőváltással kapcsolatos díj: a villamosenergia-kereskedő vagy az aggregátor vagy a hálózati engedélyes
által a kereskedőváltás vagy az aggregátorváltás esetén közvetve vagy közvetlenül a felhasználóra vagy
aggregálásban részt vevőre kiszabott díj vagy pénzügyi szankció, ideértve a szerződésmegszüntetési díjat is;”
A Vet. 3. §-a a következő 80. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„80. Kereskedőváltás technikai folyamata: az a folyamat, amely során a villamosenergia-kereskedő a hálózati
engedélyes felé nyilatkozatot tesz a kereskedőváltás tényéről és azt a hálózati engedélyes átvezeti a rendszerében,
amelynek kezdő időpontja a kereskedőváltásra irányuló felhasználói kérelem hálózati engedélyesnek történő
kézbesítésének napja, záró időpontja pedig az az időpont, amikor a hálózati engedélyes kereskedőváltás
átvezetésére vonatkozó nyilatkozatát az érintett villamosenergia-kereskedő számára kézbesítik.”

2. §		
A Vet. 4. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A termelő – az (1) bekezdésben meghatározott esetben engedélye alapján –]
„b) az átviteli rendszerirányítótól rendszerszintű szolgáltatások vagy az elosztótól elosztói rugalmassági szolgáltatás
keretében átvett villamos energiát”
(értékesítheti.)
3. §		
A Vet. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az átviteli rendszerirányító a 20. § (2) bekezdése szerinti piaci alapú eljárás eredménytelensége és az elosztó
a 32/A. § (1) bekezdése szerinti piaci alapú eljárás eredménytelensége, vagy a Hivatal 32/B. § (2) bekezdése szerinti
döntése esetén a legkisebb költség elvének és a 2019/943/EU rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével – ide
nem értve a 36. § (1) és (2) bekezdése szerinti eseteket – bármikor igényelheti bármely üzemeltetésre alkalmas
villamosenergia-tároló vagy -termelő berendezés – a keresletoldali szabályozásra alkalmas felhasználói berendezést
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is ideértve – hálózatra kapcsolását, leállítását, vagy korlátozását. Az igénybevétel feltétele, hogy az átviteli
rendszerirányító vagy az elosztó annak költségeit a 2019/943/EU rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével
vállalja. A költségek vállalása esetén az igény teljesítése nem tagadható meg.”
4. §		
A Vet. 13. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[A (2) bekezdés szerinti értékesített villamos energiába nem számít bele az a villamosenergia-mennyiség, amelyet]
„c) aktív felhasználó vagy energiaközösség megújuló energiaforrásból termelt és megosztott.”
5. §		
A Vet. 16. § n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az átviteli rendszerirányító feladatai a villamosenergia-ellátás biztonságával, az átviteli és elosztó hálózatok üzemével
kapcsolatban)
„n) az átviteli hálózathoz történő csatlakozás és hozzáférés, valamint az ezekkel kapcsolatos információk biztosítása,
beleértve az átviteli hálózati csomópontokon kiadható kapacitás mértékének a hathavi rendszerességgel történő
meghatározását és hozzáférhetővé tételét is,”
6. §		
A Vet. a következő 22. §-sal egészül ki:
„22. § Az átviteli rendszerirányító
a) aggregálást nem végezhet és
b) villamosenergia-tároló tulajdonjogát nem szerezheti meg, továbbá nem létesíthet és nem üzemeltethet
villamosenergia-tárolót.”
7. §

(1) A Vet. 24. § (1) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:
(A hálózati engedélyesek a villamosenergia-rendszer együttműködése, az átviteli és elosztó hálózathoz való hozzáférés
biztosítása érdekében kötelesek)
„d) megszervezni az adatgazdálkodást és a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott
követelményeknek – a kiberbiztonságot is ideértve – megfelelő rendszereket alkalmazni, valamint
e) olyan adat- és információcsere-folyamatokat működtetni, amelyek biztosítják, hogy a rendszerszintű,
a rugalmassági és a kereskedelmi szolgáltatások tervezéséhez, beszerzéséhez és elszámolásához szükséges adatok
az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott
módon és gyakorisággal az átviteli rendszerirányító, az érintett elosztó és a szolgáltatást nyújtó piaci szereplő
részére rendelkezésre álljanak.”
(2) A Vet. 24. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1) bekezdés d) és e) pontja szerinti adatgazdálkodást a hálózati engedélyes úgy alakítja ki és működteti,
hogy az a villamosenergia-piac működésének támogatása érdekében biztosítsa, hogy a felhasználó hozzájáruló
nyilatkozatával rendelkező jogosult fél megkülönböztetésmentes módon, a villamosenergia-ellátási
szabályzatokban meghatározott szabályok szerint hozzáférjen a felhasználó közel valós idejű és tárolt adataihoz.
Ez a kötelezettség a hálózati engedélyes által kezelt hálózatüzemeltetési adatra nem terjed ki. Az adatokhoz való
hozzáférésre vonatkozó eljárásokat nyilvánossá és bárki számára könnyen hozzáférhetővé kell tenni.”

8. §		
A Vet. a következő 24/A. §-sal egészül ki:
„24/A. § (1) Az átviteli rendszerirányító és az érintett elosztó adat- és információcsere-folyamatot alakít ki és
működtet, amely révén kölcsönösen és késedelem nélkül tájékoztatják egymást az érintett elosztói hálózatra
csatlakozó, elosztói rugalmassági szolgáltatás és rendszerszintű szolgáltatás keretében történő igénybevételre
egyaránt alkalmas villamosenergia-tároló és -termelő berendezés – a keresletoldali szabályozásra alkalmas
felhasználói berendezést is ideértve – elosztói rugalmassági szolgáltatás vagy rendszerszintű szolgáltatás céljára
történő lekötése, igénybevétele, üzemeltetésre alkalmas állapota és az 5. § (3) bekezdése szerinti intézkedés
alá vonása tárgyában. Az átviteli rendszerirányító és az érintett elosztó az elosztói rugalmassági szolgáltatási és
a rendszerszintű szolgáltatási célú lekötés, igénybevétel és elszámolás megfelelő összehangolása és végrehajtása
céljából együttműködik a villamosenergia-ellátási szabályzatokban rögzített szabályok és folyamatleírás alapján.
(2) Az átviteli rendszerirányító és az elosztó a helyi, az elosztó hálózaton felmerülő igények elsőbbségi,
a rendszerszintű szolgáltatások ellehetetlenülésével nem járó kielégítésére törekszik, ha ugyanazon időszakra
vonatkozóan ugyanazon villamosenergia-tároló vagy -termelő berendezés – ideértve a keresletoldali szabályozásra
alkalmas felhasználói berendezést is – valamely teljesítőképességét az átviteli rendszerirányító a rendszerszintű
szolgáltatások biztosításához és az elosztó az elosztói rugalmassági szolgáltatások biztosításához egyaránt igénybe
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kívánja venni, azzal, hogy az elsőbbségre vonatkozó részletes szabályokat a kereskedelmi szabályzat és az elosztói
szabályzat tartalmazza.”
9. §

(1) A Vet. 25. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az átviteli és az elosztó hálózat fejlesztésének tervezésekor különösen az alábbiakat kell figyelembe venni:
a) a keresletoldali szabályozást,
b) a megújuló energiaforrásokból és a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan
termelt villamos energia termelése elősegítésének energiapolitikai követelményeit,
c) az energiahatékonyságot,
d) a villamosenergia-tároló és az elosztóhálózat bővítését szolgáló más alternatívák alkalmazását, valamint
e) a kiemelt európai szervezettel való kutatás fejlesztési célú együttműködés biztosításra az állam érdekében
létesített kutatási szervezet mint felhasználó érdekeit.
(4) Az átviteli rendszerirányító által készített, az (1) és (2) bekezdésben meghatározott hálózatfejlesztési tervet
a Hivatal a Vhr.-ben meghatározott szempontrendszer alapján hagyja jóvá és határozatában kötelezi az átviteli
rendszerirányítót a jóváhagyott hálózatfejlesztési terv honlapján történő közzétételére. Amennyiben az átviteli
rendszerirányító a fejlesztési tervben eltér az elosztó által benyújtott fejlesztési tervtől vagy ajánlattól, – az elosztóval
történt egyeztetést követően – az eltérést írásban indokolja és az elosztó által készített fejlesztési tervet vagy
ajánlatot mellékletként a Hivatalnak benyújtja. A Hivatal az általa közzétett eljárásrendnek megfelelően nyilvános
egyeztetést tart a rendszerhasználókkal a hálózatfejlesztési tervről, és honlapján közzéteszi az annak eredményét
tartalmazó emlékeztetőt.”
(2) A Vet. 25. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A jóváhagyási eljárás során a Hivatal megvizsgálja a hálózatfejlesztési terv összhangját az (EU) 2018/1999
rendelet 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott nemzeti energia- és klímatervvel. Ha a hálózatfejlesztési
terv nem áll összhangban a nemzeti energia- és klímatervvel, a Hivatal kötelezheti az átviteli rendszerirányítót
a hálózatfejlesztési terv módosítására vagy kiegészítésére.”

10. §		
A Vet. a következő 27/B. §-sal egészül ki:
„27/B. § A rendszerhasználó hozzájáruló nyilatkozatával rendelkező villamosenergia-kereskedő és aggregátor
kérésére a hálózati engedélyes a rendszerhasználó által meghatározott adatait átadja.”
11. §		
A Vet. 29. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Az elosztás keretében az elosztó feladata)
„e) az elosztói rugalmassági szolgáltatási igények tervezése, meghatározása, beszerzése és igénybevételének
elszámolása az elosztói szabályzat rendelkezései szerint.”
12. §		
A Vet. a következő 32/A. és 32/B. §-sal egészül ki:
„32/A. § (1) Az elosztó az elosztóhálózat zavartalan és biztonságos működtetése érdekében az elosztói rugalmassági
szolgáltatásokat és azok biztosításához szükséges energiát és kapacitásokat átlátható módon, befolyásmentesen
és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően, piaci alapú eljárásokkal összhangban az elosztói
szabályzatban meghatározott módon szerzi be, veszi igénybe és számolja el.
(2) Az elosztóhálózat integrált részét képező olyan hálózati elemek vonatkozásában, amelyek használatának
kizárólagos célja a hálózat biztonságos és megbízható működésének biztosítása, a nem frekvencia vonatkozású
kisegítő szolgáltatások az (1) bekezdés szerinti eljárástól eltérően is beszerezhetők.
(3) Az elosztó (1) bekezdés szerinti tevékenysége és annak keretében az elosztói rugalmassági szolgáltatás nyújtása
nem minősül villamosenergia-kereskedelemnek.
(4) Az elosztó az (1) bekezdésben meghatározott beszerzéseit az elosztó-hálózatfejlesztési tervével és a legkisebb
költség elvével összhangban határozza meg.
(5) Az elosztó az elosztói rugalmassági szolgáltatásokat bármely a működési engedélyében meghatározott elosztó
hálózathoz csatlakozó termelőtől, villamosenergia-tárólótól, a keresletoldali szabályozásra alkalmas felhasználói
berendezéstől vagy azok képességeit elosztói rugalmassági szolgáltatásnyújtás céljából aggregáló és elosztói
rugalmassági szolgáltatás céljára felajánló piaci szereplőtől nyilvánosan szerzi be.
(6) Az elosztói szabályzat tartalmazza az (1) bekezdés szerint beszerezhető
a) elosztói rugalmassági szolgáltatások körére vonatkozó szabályokat,
b) az elosztói rugalmassági szolgáltatáshoz kapcsolódó szabványosított termékek leírását, valamint
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c) az elosztói rugalmassági szolgáltatások nyújtására való alkalmasság elosztó általi akkreditálásának folyamatára és
elveire vonatkozó szabályokat, amelyek biztosítják az elosztói rugalmassági szolgáltatás nyújtására alkalmas piaci
szereplő – a megújuló forrásokból származó energiát kínáló termelőt, a keresletoldali szabályozásban részt vevő
piaci szereplőt, a villamosenergia-tároló üzemeltetőt és az aggregálást végző villamosenergia-ipari vállalkozást is
ideértve – minél szélesebb körű, hatékony és megkülönböztetésmentes részvételét.
(7) Az elosztó az (1) bekezdés szerinti beszerzésre vonatkozó ajánlati felhívást honlapján közzéteszi és az elosztó
által előzetesen az adott típusú elosztói rugalmassági szolgáltatás nyújtására alkalmasként akkreditált piaci
szereplőknek elektronikusan megküldi. Az ajánlati felhívás az elosztói szabályzatban meghatározott elosztói
rugalmassági szolgáltatásra, termékre és időtávra vonatkozhat. Az ajánlati felhívásban meg kell határozni
az ajánlattétel határidejét, valamint azon követelményeket és műszaki feltételeket, amelyeket az ajánlattevőnek
teljesítenie kell. A beérkezett ajánlatot az elosztó az elosztói szabályzatban és az ajánlati felhívásban közzétett
szempontok szerint bírálja el. A nyertes ajánlattevővel az elosztó az üzletszabályzat szerinti szerződésminta alapján
szerződést köt.
(8) Az elosztó egyedül, vagy több elosztói hálózati engedélyessel közösen eljárva a (7) bekezdés szerinti
ajánlatok kiértékeléséhez és a nyertes ajánlattevő kiválasztásához vagy a versenyeztetési folyamat teljes körű
lebonyolításához külső szolgáltató közreműködését igénybe veheti.
(9) Az elosztói rugalmassági szolgáltatások (1) bekezdésben meghatározott beszerzésének költségeit a Hivatal
a 141. § (1) bekezdése szerinti hatósági díjak meghatározásakor a 2019/943/EU rendelet 18. cikkében foglaltaknak
megfelelően figyelembe veszi úgy, hogy az elosztó megfelelő ellentételezésben részesüljön az elosztói rugalmassági
szolgáltatások beszerzéséhez kapcsolódó észszerű és indokolt költségei megtérítése tekintetében a szükséges
információs és kommunikációs technológia, valamint infrastruktúra költségeit is ideértve.
32/B. § (1) Az elosztó minden évben március 31-ig jelentést nyújt be a Hivatal számára, amely tartalmazza
a) az elosztói rugalmassági szolgáltatások előző naptári évben történt beszerzésére vonatkozó tájékoztatást,
b) az elosztói rugalmassági szolgáltatások piacának fejlettségére vonatkozó elemzést, valamint
c) a jövőre vonatkozó piacfejlesztési lehetőségek bemutatását.
(2) Ha a Hivatal az (1) bekezdés szerinti jelentés alapján az (EU) 2019/944 irányelv 31. cikk (7) bekezdése és 32. cikk
(1) bekezdése szerint megállapítja, hogy az elosztói rugalmassági szolgáltatások piaci alapú eljárás keretében
történő beszerzése gazdaságilag nem hatékony, vagy az említett beszerzés súlyos piaci torzulásokhoz vagy
a szűk keresztmetszet súlyosbodásához vezetne, az adott elosztói engedélyest mentesíti az elosztói rugalmassági
szolgáltatások 32/A. § szerinti eljárás alapján történő beszerzése alól.
(3) A Hivatal (2) bekezdés szerinti döntése esetén alkalmazandó részletszabályokat az elosztói szabályzat
tartalmazza.”
13. §		
A Vet. 33/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az elosztó az elosztóhálózat biztonságos és megbízható működése – a szűk keresztmetszet kezelését ide nem
értve – céljából a legkisebb költség elve szerint az elosztó hálózat részét képező villamosenergia-tárolót létesíthet és
működtethet.”
14. §		
A Vet. III. Fejezet 3. Címe a következő 33/D. §-sal egészül ki:
„33/D. § Az elosztó aggregálást nem végezhet.”
15. §

(1) A Vet. 35. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdés szerinti termelők közül a hálózati engedélyesek a hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása
során előnyben részesítik azokat a termelőket, amelyek a hálózati hozzáféréssel érintett erőművi beruházáshoz és
annak működéséhez az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatási térképről szóló kormányrendelet szerinti állami támogatást nem vesznek igénybe.
E bekezdés szerinti előny alapján biztosított hálózati hozzáférés semmilyen formában nem engedhető át és nem
ruházható át állami támogatás igénybevételével megvalósuló beruházáshoz.”
(2) A Vet. 35. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A hálózati engedélyesek a jogszabályban, valamint az üzemi szabályzatban és elosztói szabályzatban
meghatározottak szerint a csatlakozási szerződésben korlátozhatják a garantált csatlakozási kapacitást vagy
korlátozott üzemeléssel biztosíthatják a csatlakozást annak érdekében, hogy az új erőmű – a felhasználói
berendezést is ideértve – vagy villamosenergia-tároló tekintetében biztosítsák a gazdasági hatékonyságot.
A csatlakozási szerződésben a garantált csatlakozási kapacitás vagy üzemelés nem korlátozható, ha az erőmű
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– a felhasználói berendezést is ideértve – vagy a villamosenergia-tároló beruházója viseli a korlátlan csatlakozáshoz
szükséges valamennyi műszaki feltétel költségét.”
(3) A Vet. 35. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A hálózati engedélyesek a megújuló energiaforrásból villamos energiát termelő hálózatokhoz való
hozzáférésének elősegítése érdekében az egyenlő bánásmódot és a hozzáférés feltételeinek átláthatóságát,
a megújuló termelői beruházások tervezhetőségét és versenysemlegességét biztosítva hathavi rendszerességgel
a nagyfeszültségű és a nagy/középfeszültségű transzformátorállomásokhoz rendelt, az aktuális szabad
kapacitásokról, és a csatlakozás műszaki és várható gazdasági feltételeiről szóló részletes tájékoztatót tesznek közzé.
A termelő a szabad hálózati kapacitások kiosztására irányuló eljárásban kizárólag pénzügyi biztosíték nyújtása
mellett vehet részt. A hálózati engedélyesek tájékoztatási kötelezettségére, valamint a termelői csatlakozási
igényeket kiszolgáló szabad hálózati kapacitások kiosztására vonatkozó részletes szabályokat – a pénzügyi
biztosíték nyújtásának és felhasználásának feltételeit is ideértve – az üzemi szabályzat és az elosztói szabályzat
határozza meg. A hálózati engedélyesek az eltérő műszaki megvalósítási lehetőségek és szükségletek miatt egyedi
eljárást alkalmazhatnak az üzemi szabályzatban és az elosztói szabályzatban meghatározottak szerint, abban
az esetben, ha egy termelő csatlakozási kapacitásigénye önmagában meghaladja a közzétett tájékoztató szerinti
aktuális szabad kapacitást. A termelő egyedi eljárásban kizárólag pénzügyi biztosíték nyújtása mellett vehet részt.”
16. §		
A Vet. 40. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4a) A felhasználó kérésére a (3) bekezdésben meghatározott mérőberendezések leolvasását profil alapú
elszámolás esetén a hálózati engedélyes negyedévente biztosítja.”
17. §

(1) A Vet. 47/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„47/B. § (1) Ha a felhasználó villamosenergia-kereskedőt kíván váltani, annak lebonyolítását az érintett
villamosenergia-kereskedő és hálózati engedélyes térítésmentesen végzi, és azzal összefüggésben az érintett
villamosenergia-kereskedő és hálózati engedélyes a felhasználónak kereskedőváltással kapcsolatos díjat
– a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem számíthat fel. A kereskedőváltás lebonyolítása céljából
a felhasználó megbízása alapján az a villamosenergia-kereskedő is eljárhat, akivel a felhasználó villamosenergiavásárlási szerződést köt.
(2) Lakossági fogyasztónak és a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti
kisvállalkozásnak nem minősülő felhasználóval szemben szerződésmegszüntetési díj kizárólag határozott idejű
és rögzített áras szerződés lejárat előtti, a felhasználó általi felmondása esetén számítható fel, ha a szerződés
rendelkezik a szerződésmegszüntetési díjról, valamint számításának módjáról és arról a szerződéskötést
megelőzően a felhasználó egyértelmű tájékoztatást kapott.
(3) A (2) szerinti szerződésmegszüntetési díjnak arányban kell lennie a felmondás által okozott közvetlen
gazdasági veszteséggel és mértéke legfeljebb a villamosenergia-kereskedő számára a szerződés felhasználó általi
felmondása által okozott közvetlen gazdasági veszteség mértékéig terjedhet. A szerződésmegszüntetési díj
mértékének meghatározásakor a felhasználó számára a szerződés alapján már biztosított kapcsolt beruházások
vagy szolgáltatások költségei a közvetlen gazdasági veszteség körében figyelembe vehetők. A közvetlen gazdasági
veszteséghez kapcsolódó költségek tekintetében a bizonyítási teher a villamosenergia-kereskedőt terheli.
(4) A villamosenergia-kereskedő üzletszabályzatában rögzíti a szerződésmegszüntetési díj alkalmazásának
lehetőségét és számításának módját. A villamosenergia-kereskedő a szerződés megkötését megelőzően igazolható
módon tájékoztatja a felhasználót a szerződésmegszüntetési díj alkalmazásának eseteiről és számításának módjáról.
(5) A felhasználó villamosenergia-vásárlási szerződését az abban meghatározott feltételek szerint, egyetemes
szolgáltatásra jogosult felhasználó esetén a 62. § (4) bekezdésében foglaltakkal összhangban írásban mondhatja
fel. A felhasználó villamosenergia-vásárlási szerződésének kereskedőváltás miatti felmondása a hálózathasználati
szerződés hatályát nem érinti.
(6) A villamosenergia-kereskedő köteles a felhasználó és – amennyiben a felhasználó megbízásából az új
villamosenergia-kereskedő jár el – az új villamosenergia-kereskedő részére a felmondás kézhezvételtől számított
5 napon belül írásban értesítést küldeni
a) a felmondás visszaigazolásáról, az elszámolási pont egyedi azonosítójának és a villamosenergia-vásárlási
szerződés megszűnésének időpontja feltüntetésével, vagy
b) a felmondás benyújtásakor nem teljesített szerződéses feltételekről.
(7) A felhasználó, amennyiben önállóan jár el, köteles a (6) bekezdés a) pontja szerinti értesítést a korábbi
kereskedő által kibocsátott utolsó számla másolatával együtt az új villamosenergia-kereskedőnek a kézhezvételt

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 285. szám

10359

követően 3 munkanapon belül eljuttatni, hogy az új villamosenergia-kereskedő a (9) bekezdésben meghatározott
kötelezettségeinek eleget tudjon tenni.
(8) A (6) bekezdés b) pontja szerinti esetben a villamosenergia-kereskedő a feltételek teljesítése érdekében határidőt
biztosít. A felhasználó felmondása a megjelölt szerződési feltételek teljesítésének időpontjában minősül közöltnek.
(9) A korábbi villamosenergia-kereskedő a (6) bekezdés a) pontja szerinti visszaigazolással egyidejűleg
köteles a hálózati engedélyesnél bejelenteni a Vhr.-ben meghatározottak szerint a kereskedőváltás tényét, és
a villamosenergia-vásárlási szerződés megszűnésének időpontját. Az új villamosenergia-kereskedő a (6) bekezdés
a) pontja szerinti visszaigazolás kézhezvételét követően haladéktalanul, de a villamosenergia-vásárlási szerződés
megszűnésének időpontját legalább 21 nappal megelőzően a hálózati engedélyes részére bejelenti az új
villamosenergia-vásárlási szerződés hatálybalépésének időpontját.
(10) Az érintett villamosenergia-kereskedők a Vhr.-ben meghatározottak szerint egyeztetnek a hálózati
engedélyessel a felhasználó által kezdeményezett kereskedőváltás feltételeiről úgy, hogy a kereskedőváltás
az igénybejelentéstől számított legkésőbb 21 napon belül megtörténjen.”
(2) A Vet. 47/B. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Az érintett villamosenergia-kereskedők a Vhr.-ben meghatározottak szerint egyeztetnek a hálózati
engedélyessel a felhasználó által kezdeményezett kereskedőváltás feltételeiről úgy, hogy a kereskedőváltás
az igénybejelentéstől számított legkésőbb 21 napon belül megtörténjen. Az egyeztetéseket az engedélyesek úgy
folytatják le, hogy a kereskedőváltás technikai folyamata az igénybejelentéstől számított legfeljebb 24 órán belül
megtörténjen és bármely munkanapon végrehajtható legyen.”
18. §		
A Vet. 55. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes aggregálást nem végezhet.”
19. §		
A Vet. 56. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a Vet. 56. § (2) bekezdése
a következő e) ponttal egészül ki:
(A felhasználó a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint, villamosenergia-értékesítési szerződés alapján)
„c) az aggregátortól,
d) a szervezett villamosenergia-piacon,
e) villamos energia határon keresztül történő beszállítása útján”
(vásárolhat villamos energiát.)
20. §

(1) A Vet. 56/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A felhasználót megilleti az a jog, hogy fogyasztási adataira vonatkozóan térítésmentesen tájékoztatást kapjon
az őt ellátó egyetemes szolgáltatótól, villamosenergia-kereskedőtől. A felhasználó kérése esetén biztosítani kell
minden számlázási időszakban legalább egyszer díjmentesen a felhasználót érintő keresletoldali szabályozásból
származó, vagy a kínált és eladott villamos energiával kapcsolatos valamennyi releváns adatot.”
(2) A Vet. 56/A. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A felhasználók tájékoztatását szolgáló, a Hivatal által működtetett független, egyértelmű és objektív
összehasonlító eszközhöz a felhasználó díjmentesen fér hozzá.
(7) A villamosenergia-kereskedő a honlapján közzéteszi a (6) bekezdés szerinti, a Hivatal által működtetett
összehasonlító eszköz elérhetőségét.”

21. §		
A Vet. 57. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az energiaközösség tagjának az energiaközösséggel szemben felmerült, az e törvényben, valamint
a végrehajtására kiadott rendeletekben és szabályzatokban foglalt rendelkezések megsértésével kapcsolatos
panaszai ügyében
a) lakossági felhasználó esetén a fogyasztóvédelmi hatóság,
b) a lakossági felhasználónak nem minősülő személy esetén a Hivatal
jár el.”
22. §		
A Vet. 58. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A közcélú hálózatra kapcsolni kívánt erőmű hálózati csatlakozási szerződésében a csatlakozás igénybevételére
meghatározott időpont nem lehet későbbi, mint a hálózati csatlakozási szerződés hatálybalépésétől számított
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a) kiserőmű esetén – a háztartási méretű kiserőművet ide nem értve – három év,
b) 50 MW és ezt meghaladó teljesítő képességű erőmű esetén öt év.”
23. §		
A Vet. 60. § (2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2b) Ha a termelő
a) villamosenergia-termelési tevékenysége megszüntetését követően a betáplálásra rendelkezésre álló
teljesítményét a tevékenység megszüntetésének napjától számított két évig, vagy
b) – az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó engedélyes kivételével – a betáplálásra rendelkezésre álló
teljesítményét a hálózati csatlakozási szerződés hatálybalépésének napját követő
ba) kiserőművek esetén három éven belül,
bb) 50 MW és ezt meghaladó teljesítő képességű erőmű esetén öt éven belül
nem veszi igénybe, és arról ez idő alatt a termelő a hálózati engedélyes irányába nem rendelkezik, akkor
a rendelkezési jog az adott teljesítmény vonatkozásában a hálózati engedélyesre átszáll. A b) pont szerinti határidőt
a hálózati engedélyes a termelő kérelmére legfeljebb egy alkalommal, legfeljebb hat hónappal meghosszabbítja, ha
a termelő a hálózati csatlakozási szerződés szerinti teljes csatlakozási díjat a határidő meghosszabbítására irányuló
kérelem benyújtásáig megfizette.”
24. §		
A Vet. 61. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A villamosenergia-kereskedő köteles igazolható módon a villamosenergia-vásárlási szerződés megkötése
előtt tájékoztatni a felhasználót a villamosenergia-vásárlási szerződés lényeges tartalmi elemeiről, és a felhasználó
rendelkezésére bocsátani a szerződéses feltételek összefoglalóját. A tájékoztatásnak egyértelműnek, közérthetőnek
és világosnak kell lennie.”
25. §

(1) A Vet. 62. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználónak a villamosenergia-kereskedővel kötendő villamosenergiavásárlási szerződése tartalmazza legalább
a) a szerződő felek megnevezését, természetes személy esetén a nevének, lakcímének, jogi személy vagy
a Ptk. általános szabályai szerint létrehozott jogalany esetén a székhelyének, cégjegyzékszámának vagy azzal
egyenértékű azonosítójának és adószámának feltüntetésével,
b) a szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontját,
c) a nyújtott szolgáltatások megnevezését, azoknak a jogszabályban foglalt rendelkezésekkel összhangban
felajánlott minőségi színvonalát, valamint az ettől eltérő színvonalú szolgáltatás – beleértve a pontatlan és
késedelmes számlázás – jogkövetkezményét, ideértve az arra való hivatkozást is, hogy az eltérő színvonalú
szolgáltatás miatt fizetendő kötbér megfizetése nem mentesít az okozott kár megtérítése alól,
d) a szolgáltatásnak a szerződés megkötésekor érvényes árát,
e) a villamosenergia-kereskedő ügyfélszolgálatának elérhetőségét,
f ) a szerződés időtartamát, a szerződés feltételeit, valamint az igénybe vett szolgáltatásokat, illetve a szerződés
meghosszabbításának, megszüntetésének és felmondásának feltételeit, beleértve az azokhoz kapcsolódó
szolgáltatásokat és termékeket is, valamint azt, hogy a felhasználó mely esetekben jogosult a szerződés ingyenes
felmondására,
g) a szerződésszegés eseteit és jogkövetkezményeit, különös tekintettel a szolgáltatásból való kikapcsolás részletes
feltételeire,
h) a felhasználói, illetve lakossági fogyasztói panasz benyújtásának és ügyintézésének lehetőségéről és módjáról
való tájékoztatást, valamint a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott fogyasztói jogvita egyezségen
alapuló rendezésének megkísérlésére, továbbá ennek eredménytelensége esetén az ügy eldöntésére irányuló
eljárások kezdeményezésének módját és feltételeit,
i) a külön díj ellenében végezhető szolgáltatások megnevezését és feltételeit, ha az egyetemes szolgáltató, illetve
a kereskedő ilyet biztosít,
j) annak a hálózati engedélyesnek a megnevezését, székhelyét, amely hálózatához a felhasználó közvetve vagy
közvetlenül csatlakozik,
k) a felhasználási hely, valamint elszámolási pont megjelölését,
l) az igénybe venni kívánt, szerződött villamos energia mennyiségét vagy a szolgáltatás teljes ellátást biztosító
jellegét,
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m) az elszámolási és számlázási időszakokat, továbbá a számlázás és a számla kiegyenlítésének módját és
feltételeit, és
n) az aktuális tarifákra, a külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokra, valamint az összekapcsolt termékekre és
szolgáltatásokra és azok díjaira vonatkozó információk elérhetőségét.”
(2) A Vet. 62. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó esetén a villamosenergia-kereskedővel kötendő
villamosenergia-vásárlási szerződés legalább az (1) bekezdés a)–d), f )–n) pontja szerinti – lényeges tartalmi
elemeknek minősülő – feltételeket tartalmazza.”
(3) A Vet. 62. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A villamosenergia-vásárlási szerződés üzletszabályzatban meghatározott, az egyetemes szolgáltató és
a villamosenergia-kereskedő által egyoldalúan változtatható feltételeinek – ideértve különösen az ár – módosítása
esetén az egyetemes szolgáltató a módosítás hatálybalépése előtt 30 nappal, és a villamosenergia-kereskedő
a módosítás hatálybalépése előtt 14 nappal köteles
a) a módosítást – amennyiben rendelkezik ügyfélszolgálati irodával – az ügyfélszolgálati irodákban és a honlapján
közzétenni, és
b) az érintett felhasználókat a tervezett módosítás tartalmáról, valamint a szerződés felmondásának lehetőségéről
írásban értesíteni.”
26. §

(1) A Vet. IX. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„Az energiaközösség
66/B. § (1) Az energiaközösség szövetkezet vagy nonprofit gazdasági társaság formában működő jogalany,
amelynek elsődleges célja nem a pénzügyi haszonszerzés, hanem hogy a tagjai számára, vagy az energiaközösség
létesítő okiratában megjelölt működési területen környezeti, gazdasági és szociális közösségi előnyöket
biztosítson azáltal, hogy villamosenergia termelés, tárolás, fogyasztás, elosztói rugalmassági szolgáltatás nyújtása,
villamosenergia-megosztás, aggregálás, a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti elektromobilitás szolgáltatás
nyújtása és elektromos töltőberendezés üzemeltetése tevékenységek közül legalább az egyiket végzi.
(2) Az energiaközösség nem végezhet a 74. § (1) bekezdés c), d), f ) és g) pontja szerinti tevékenységeket.
Az energiaközösség a megfelelő engedély birtokában a 74. § (1) bekezdés a), b), e) és h–l) pontja szerinti
tevékenységeket végezheti.
(3) Az energiaközösség e törvény által szabályozott tevékenységét érintően nem vehet részt határon átnyúló
együttműködésben.
(4) Energiaközösségben történő részvétel nem érintheti hátrányosan a felhasználó e törvényben szabályozott
megszerzett jogait és kötelezettségeit.
(5) Az a természetes vagy jogi személy, aki foglalkozását vagy elsődleges gazdasági tevékenységét a gazdasági
tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi
rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló,
2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1893/2006/EK rendelet)
I. melléklete szerinti villamosenergia, gázellátás területén fejti ki, vagy olyan jogi személyben rendelkezik egyedüli
vagy többségi tulajdonnal, meghatározó befolyással, illetve olyan jogi személy vezető tisztségviselője vagy kapcsolt
vállalkozása, amely főtevékenységét az 1893/2006/EK rendelet I. melléklete szerinti villamosenergia, gázellátás
területén fejti ki, nem lehet az energiaközösség ügyvezetését egyedül vagy – amennyiben az energiaközösség
ügyvezetését több személyből álló testület látja el – többségben ellátó tagja.
(6) Az energiaközösség döntéshozó szervében nem vehet részt az irányítási jog gyakorlásához szükséges mértékben
az (5) bekezdésben meghatározott természetes vagy jogi személy.
66/C. § (1) A Hivatal az energiaközösségekről nyilvántartást vezet, amely – jogi személyek azonosító adatai
kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. Az adott jogi személy a nyilvántartásba történő
bejegyzés napjától minősül energiaközösségnek.
(2) A nyilvántartás tartalmazza az energiaközösség
a) által végzett vagy végezni kívánt, e törvény hatálya alá tartozó tevékenység pontos megnevezését,
engedélyköteles tevékenység esetében az engedélyre vonatkozó adatokat, nyilvántartásba vételi kötelezettség
hatálya alá tartozó tevékenység esetén a nyilvántartásba vételről szóló határozat számát,
b) statisztikai azonosítóját, ha a hivatalos statisztikáról szóló törvény hatálya alá tartozik,
c) cégjegyzékszámát, ha a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény hatálya
alá tartozik,
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d) egyéb nyilvántartási számát a b) és c) pontban felsorolt adatok hiányában,
e) székhelyét,
f ) vezető tisztségviselőjének
fa) természetes személyazonosító adatait,
fb) állampolgárságát és
fc) lakóhelyét,
g) által üzemeltetett erőmű telephelyére, beépített teljesítményére, az erőműben felhasznált energiaforrásokra
vonatkozó műszaki adatokat, ha villamosenergia-termelési tevékenységet folytat, valamint
h) tulajdonában álló vagy általa üzemeltetett villamosenergia-tároló telephelyére, beépített teljesítményére
vonatkozó műszaki adatokat, ha villamosenergia-tárolási tevékenységet folytat.
(3) A nyilvántartásba bejegyzett energiaközösség azonosításához a Hivatal jogosult kezelni az energiaközösséghez
kapcsolódó (2) bekezdésben meghatározott adatokat.
(4) A Hivatal a nyilvántartás számítógépes adatbázisából papíralapú vagy elektronikus másolattal szolgáltat adatot.
A Hivatal a (2) bekezdésben meghatározott adatokat a nyilvántartásból való törlés évét követő ötödik év végéig
jogosult kezelni.”
(2) A Vet. X. Fejezetét megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

„Az aggregálási szerződés és aggregátorváltás
66/D. § (1) A felhasználó a vele szerződött villamosenergia-kereskedő vagy a mérlegkör-felelőse jóváhagyása
nélkül köthet aggregálási szerződést. Az aggregátor az aggregálási szerződés megkötéséről haladéktalanul értesíti
a felhasználóval szerződött villamosenergia-kereskedőt, a felhasználó mérlegkör-felelősét és a hálózati engedélyest.
(2) Az aggregátor a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott feltételek alapján egyidejűleg
különböző mérlegkörhöz tartozó piaci szereplőket is aggregálhat.
(3) A felhasználó és az aggregátor közötti aggregálási szerződésre tekintettel a felhasználóval szerződött
villamosenergia-kereskedő a felhasználóval szemben nem alkalmazhat semmilyen hátrányos intézkedést.
(4) Az aggregátor az aggregálási szerződés megkötését megelőzően teljes körűen tájékoztatja a felhasználót,
a termelőt és a villamosenergia-tároló tulajdonosát vagy üzemeltetőjét a felajánlott szolgáltatás szerződéses
feltételeiről.
(5) Az aggregátor pénzügyi felelősséget vállal az idegen mérlegkörben általa okozott, az utasított eltérés
mennyiségével csökkentett vagy növelt kiegyenlítetlenségért.
(6) Az (5) bekezdés szerinti pénzügyi felelősségvállalásra és mértékére vonatkozó elszámolási módszertant
a villamosenergia-ellátási szabályzatok tartalmazzák.
66/E. § (1) A Hivatal az aggregátorokról nyilvántartást vezet, amely – jogi személyek azonosító adatai kivételével –
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. A jogi személy a Hivatal nyilvántartásba történő bejegyzése napjától
minősül aggregátornak.
(2) A nyilvántartás tartalmazza az aggregátor
a) által végzett vagy végezni kívánt, az aggregálás fogalomkörébe tartozó tevékenység pontos megnevezését,
b) statisztikai azonosítóját, ha a hivatalos statisztikáról szóló törvény hatálya alá tartozik,
c) cégjegyzékszámát, ha a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény hatálya
alá tartozik,
d) egyéb nyilvántartási számát a b) és c) pontban felsorolt adatok hiányában,
e) székhelyét, valamint
f ) vezető tisztségviselőjének
fa) természetes személyazonosító adatait,
fb) állampolgárságát és
fc) lakóhelyét.
(3) A nyilvántartásba bejegyzett aggregátor azonosításához a Hivatal jogosult kezelni az aggregátorhoz kapcsolódó
(2) bekezdésben meghatározott adatokat.
(4) A Hivatal a nyilvántartás számítógépes adatbázisából papíralapú vagy elektronikus másolattal szolgáltat adatot.
A Hivatal a (2) bekezdésben meghatározott adatokat a nyilvántartásból való törlés évét követő ötödik év végéig
jogosult kezelni.
66/F. § (1) Ha a felhasználó aggregátort kíván váltani, annak lebonyolítását az érintett aggregátorok térítésmentesen
végzik, és azzal összefüggésben a felhasználónak díj – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem számítható
fel. Az aggregátorváltás lebonyolítása céljából a felhasználó megbízása alapján az az aggregátor is eljárhat, akivel
a felhasználó aggregálási szerződést köt.
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(2) Lakossági fogyasztónak vagy kisvállalkozásnak nem minősülő felhasználóval szemben szerződésmegszüntetési
díj kizárólag határozott idejű és rögzített áras szerződés lejárat előtti, felhasználó általi felmondás esetén
számítható fel, ha a szerződés rendelkezik a szerződésmegszüntetési díjról, valamint számításának módjáról és arról
a szerződéskötést megelőzően a felhasználó egyértelmű tájékoztatást kapott.
(3) A (2) bekezdés szerinti szerződésmegszüntetési díjnak arányban kell lennie a felmondás által okozott közvetlen
gazdasági veszteséggel és mértéke legfeljebb az aggregátor számára a szerződés felhasználó általi felmondása
által okozott közvetlen gazdasági veszteség mértékéig terjedhet. A szerződésmegszüntetési díj mértékének
meghatározásakor a felhasználó számára a szerződés részeként már biztosított kapcsolt beruházások vagy
szolgáltatások költségei a közvetlen gazdasági veszteség körében figyelembe vehetők. A közvetlen gazdasági
veszteséghez kapcsolódó bizonyítási teher az aggregátort terheli.
(4) Az aggregátor a felhasználó és – amennyiben a felhasználó megbízásából az új aggregátor jár el – az új
aggregátor részére a felmondás kézhezvételtől számított 5 napon belül írásban értesítést küld
a) a felmondás visszaigazolásáról az aggregátori szerződés megszűnésének időpontja feltüntetésével, vagy
b) a felmondás benyújtásakor nem teljesített szerződéses feltételekről.
(5) A felhasználó, amennyiben önállóan jár el, a (4) bekezdés a) pontja szerinti értesítést az új aggregátornak
a kézhezvételt követő 3 munkanapon belül eljuttatja.
(6) A (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben az aggregátor a feltételek teljesítése érdekében határidőt biztosít.
A felhasználó felmondása a megjelölt szerződési feltételek teljesítésének időpontjában minősül közöltnek.
(7) A korábbi aggregátor a (4) bekezdés a) pontja szerinti visszaigazolással egyidejűleg a hálózati engedélyesnél
bejelenti az aggregátorváltás tényét, és az aggregálási szerződés megszűnésének időpontját. Az új aggregátor
a (4) bekezdés a) pontja szerinti visszaigazolás kézhezvételét követően haladéktalanul, de az aggregálási szerződés
megszűnésének időpontját legalább 21 nappal megelőzően a hálózati engedélyes részére bejelenti az új
aggregálási szerződés hatálybalépésének időpontját.
(8) Az érintett aggregátorok az (1)–(7) bekezdésben meghatározott eljárást úgy folytatják le, hogy
az aggregátorváltás a felhasználó igénybejelentésétől számított legkésőbb 21 napon belül megtörténjen.
A (4) bekezdés b) pontja esetében a határidőbe a feltételek teljesítéséhez szükséges határidő nem számít bele.”
27. §		
A Vet. 69. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„69. § Az elosztók az engedélyesekkel és érdekképviseletük útján a felhasználókkal és más rendszerhasználókkal
– az energiaközösségeket és az aggregátorokat is ideértve – egyeztetve kidolgozzák az elosztói szabályzatot,
amely meghatározza az elosztó hálózat működésére, az elosztói rugalmassági szolgáltatások körére, valamint azok
beszerzésére és igénybevételére, továbbá a keresletoldali szabályozásra vonatkozó rendelkezéseket.”
28. §		
A Vet. 78. §-a a következő j) ponttal egészül ki:
(Új termelői kapacitások engedélyezése során átlátható módon, az egyenlő bánásmód követelményét betartva,
a következő szempontok érvényesítésével kell eljárni:)
„j) az új termelői kapacitások létesítése helyetti alternatívák, így különösen a keresletoldali szabályozással
kapcsolatos megoldások és a villamosenergia-tárolás alkalmazása.”
29. §		
A Vet. 142. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A rendszerhasználati díjak megállapítása során figyelembe kell venni a rugalmassági szolgáltatások
igénybevételével, valamint a 2019/943/EU rendelet 13. cikk (3) bekezdése alapján tett intézkedésekkel felmerült
észszerű és indokolt költségeket, valamint a 18. cikkében foglaltakat.”
30. §		
A Vet. 143. § (4) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A Hivatal)
„c) a rendszerhasználati díjak kiszámításához alapul vett, üzleti titoknak nem minősülő költségadatokat,
az ármegállapítást követő 5 napon belül”
(a honlapján közzéteszi.)
31. §		
A Vet. 155. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„155. § (1) A hálózati engedélyes a közcélú hálózat ellátásbiztonsága és fejlesztése, az energiahatékonyság növelése,
a mérlegköri elszámolás és a felhasználóval történő elszámolás, valamint a szabálytalan vagy szerződés nélküli
vételezés megállapítása, a mérőberendezések üzemeltetése, a kereskedőváltás, a rendszerszintű szolgáltatások
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és az elosztói rugalmassági szolgáltatások nyújtása céljából kezeli a tulajdonában álló távlehívásra alkalmas
fogyasztásmérő-berendezés által regisztrált adatokat.
(2) A villamosenergia-kereskedő a felhasználóval történő elszámolás, a kereskedőváltás, az energiahatékonyság
növelésének céljából kezelheti a távlehívásra alkalmas fogyasztásmérő-berendezés által regisztrált adatokat.
(3) Az aggregátor az aggregálásban részt vevők közötti elszámolás, az elosztói rugalmassági szolgáltatás
nyújtása, az erőmű, a felhasználó, a villamosenergia-tároló kombinálása, az energiahatékonyság növelése és
az aggregátorváltás céljából kezeli a távlehívásra alkalmas fogyasztásmérő-berendezés által regisztrált adatokat.
Az aggregátor a tulajdonában álló fogyasztásmérő-berendezés által regisztrált adatokat az elosztói szabályzat
szerinti összesítésben és gyakorisággal biztosítja a hálózati engedélyes számára.
(4) Az energiaközösség a tagok közötti elszámolás, az elosztói rugalmassági szolgáltatás nyújtása, az erőmű,
felhasználó, a villamosenergia-tároló kombinálása, az energiahatékonyság növelése céljából kezelheti a távlehívásra
alkalmas fogyasztásmérő-berendezés által regisztrált adatokat.”
32. §

(1) A Vet. 159. § (1) bekezdése a következő 16. ponttal egészül ki:
(A Hivatal a villamosenergia-ellátással, a villamosenergia-ellátás biztonságának és a villamosenergia-piac hatékony
működésének felügyeletével kapcsolatos feladatai körében:)
„16. figyelemmel kíséri az aktív felhasználó, az együttesen tevékenykedő aktív felhasználók vagy az energiaközösség
által termelt és elfogyasztott villamos energia mennyiségének alakulását, az energiaközösségek alapítását,
az aggregátori tevékenység elterjedését, az ezeket akadályozó tényezőket azonosítja és azok felszámolása
érdekében javaslatokat fogalmaz meg a miniszter számára,”
(2) A Vet. 159. § (3) bekezdése a következő 10–12. ponttal egészül ki:
(A Hivatal a hatékony verseny elősegítésével kapcsolatos feladatai körében:)
„10. a piac egészére kiterjedő, a villamosenergia-kereskedők ajánlatait összehasonlító eszközt működtet
az engedélyesek adatszolgáltatása alapján és biztosítja a közzétett ajánlatokra vonatkozó, nem valósághű
információk bejelentésének lehetőségét,
11. az elosztói rugalmassági szolgáltatások és a nem frekvenciavonatkozású kisegítő szolgáltatások beszerzésének
gazdaságossági szempontú értékelése alapján, ha a Hivatal megállapítja, hogy az e szolgáltatások átlátható,
megkülönböztetésmentes, az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő, piaci alapú eljárásokkal
összhangban történő beszerzése gazdaságilag nem hatékony, akkor kivételt állapíthat meg az elosztói rugalmassági
szolgáltatásoknak és nem frekvenciavonatkozású kisegítő szolgáltatásoknak az e törvényben meghatározott
eljárások keretében történő beszerzése alól,
12. figyelemmel kíséri és éves jelentést tesz közzé a rugalmas árszabást tartalmazó szerződések fontosabb
változásairól – a piaci ajánlatokat, a fogyasztók számláira gyakorolt hatást és az áringadozás szintjét is ideértve –,
valamint figyelemmel kíséri a rugalmas árszabással kapcsolatos villamosenergia-piaci fejleményeket, vizsgálja az új
termékekben és szolgáltatásokban rejlő kockázatokat és azonosítja a visszaélésszerű gyakorlatokat.”
(3) A Vet. 159. § (5) bekezdése a következő 5. ponttal egészül ki:
(A Hivatal a felhasználók védelmével kapcsolatos feladatai körében:)
„5. tájékoztatást nyújt a felhasználók részére a jogaikra, az alkalmazandó jogszabályokra és a jogvita esetén
rendelkezésükre álló vitarendezési mechanizmusokra vonatkozóan.”

33. §		
A Vet. 170. § (1) bekezdése a következő 22. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„22. az aggregátorok és az energiaközösségek nyilvántartásba vételére és működésére vonatkozó szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)
34. §

(1) A Vet. 184. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ez a törvény a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv
módosításáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/944 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést
szolgálja.”
(2) A Vet. 184. § (4) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„o) az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 715/2009/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU és a 2013/30/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról, továbbá
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az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. december 11-i
(EU) 2018/1999/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)
35. §		
A Vet.
1.
3. § 12. pontjában az „a rendszerszintű szolgáltatás,” szövegrész helyébe az „a rendszerszintű szolgáltatás,
az elosztói rugalmassági szolgáltatás,” szöveg,
2.
5. § (1) bekezdésében a „rendszerszintű szolgáltatások – kivéve a kiegyenlítő szabályozási kapacitás
szolgáltatás – biztosításához” szövegrész helyébe a „rendszerszintű szolgáltatások – kivéve a kiegyenlítő
szabályozási kapacitás szolgáltatás – és az elosztói rugalmassági szolgáltatások biztosításához” szöveg,
3.
20. § (2) bekezdésében a „hozzáférhető módon,” szövegrész helyébe a „hozzáférhető módon, piaci alapú
eljárásokkal összhangban” szöveg,
4.
21. § (2) bekezdésében az „a felhasználó,” szövegrész helyébe az „a felhasználó, az aggregátor,
az energiaközösség,” szöveg,
5.
35. § (2) bekezdésében a „(3) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe a „(3) és (3a) bekezdés szerinti” szöveg,
6.
40. § (4) bekezdésében az „az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó” szövegrész helyébe
az „a felhasználó” szöveg,
7.
53. § (1) bekezdés c) pontjában az „a villamosenergia-kereskedő,” szövegrész helyébe az „a villamosenergiakereskedő, az aggregátor, az energiaközösség,” szöveg,
8.
152. § (1) bekezdésében az „Az engedélyesek, az e törvény szerint nem engedélyköteles kiserőművek”
szövegrész helyébe az „Az engedélyesek, a Hivatal által nyilvántartásba vett piaci szereplők, az e törvény
szerint nem engedélyköteles kiserőművek” szöveg,
9.
161. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „Helyi adó tv.” szövegrész helyébe a „helyi adókról szóló 1990. évi
C. törvény (a továbbiakban: Helyi adó tv.)” szöveg,
10.
170. § (5) bekezdés 9. pontjában az „az elosztó” szövegrész helyébe az „a hálózati engedélyes” szöveg,
11.
178/J. § (1) bekezdésében a „144. §” szövegrész helyébe a „146/A. §” szöveg,
lép.
36. §		
Hatályát veszti a Vet. 144. § (3) bekezdése.
37. §

(1)	Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 15. § (1) és (3) bekezdése és a 35. § 5. pontja 2021. április 1-jén lép hatályba.
(3) Az 1. § (10) bekezdése és a 17. § (2) bekezdése 2026. január 1-jén lép hatályba.

38. §

(1)	Ez a törvény a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról
szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/944 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2)	Ez a törvény az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 715/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU
és a 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv
módosításáról, továbbá az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1999/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapítja meg.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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2020. évi CLXXVII. törvény
a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosításáról, valamint
a Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2017. évi LXXII. törvény
hatályon kívül helyezéséről*

1. §

(1) A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.) 1. §
(1) bekezdés e) és f ) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény hatálya)
„e) a 13. § (6) bekezdése tekintetében a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériummal jogviszonyban
nem álló, a 13. § (1) bekezdése szerinti ranggal rendelkező személyekre, a 10. § (1) bekezdése, illetve az 58. §
(13) bekezdése tekintetében a kihelyező szervnél kormányzati szolgálati, politikai szolgálati és munkaviszonyban
álló foglalkoztatottakra, valamint a 10. § (1) bekezdése szerinti kihelyező szervnél foglalkoztatott munkavállalókra,
f ) a 35/C. § tekintetében a 10. § (1) bekezdése szerinti pályázat benyújtására jogosult kormányzati szolgálati,
politikai szolgálati és munkaviszonyban álló foglalkoztatottakra,”
(terjed ki.)
(2) A Külszoltv. 1. § (1) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:
(E törvény hatálya)
„i) az 57/B. § tekintetében a vendégoktatói ösztöndíjprogramban részt vevő személyekre,
j) az 58/G. § tekintetében a kirendeléssel érintett, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
(a továbbiakban: kormányzati igazgatásról szóló törvény) 2. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, a külpolitikáért felelős
miniszter által vezetett kihelyező szervvel jogviszonyban álló kormánytisztviselőkre”
(terjed ki.)
(3) A Külszoltv. 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a kormányzati igazgatásról szóló törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.”

2. §		
A Külszoltv. 2. §-a a következő 17a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„17a. szakkonzul: konzuli feladatokat ellátó szakdiplomata;”
3. §

(1) A Külszoltv. 11. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdés alapján tartós külszolgálati kihelyezést megelőző felkészülés céljából a kormányzati igazgatásról
szóló törvény 56. § (4) bekezdése szerinti álláshelyre helyezett kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya
a) a tartós külszolgálati munkakör betöltésére szóló pályázati döntés vagy kijelölési döntés kihelyező vezető általi
visszavonása, vagy
b) ha a kormánytisztviselő a tartós külszolgálati munkakör betöltését nem vállalja, a kihelyező vezetőnek címzett
ez irányú nyilatkozata
napjával e törvény erejénél fogva a kihelyező szervnél megszűnik, azzal, hogy a kormánytisztviselő a kormányzati
igazgatásról szóló törvény szerinti besorolási illetménye helyett a (4) bekezdés szerinti illetmény alapulvételével
jogosult a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti végkielégítésre, illetve felmentési időre.”
(2) A Külszoltv. 11. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A diplomata, valamint az adminisztratív és technikai személyzet (1) bekezdés szerinti felkészítésének és szakmai
irányításának, valamint a szakdiplomata és a szakdiplomata jelölésére jogosult, feladat- és hatáskörében érintett
miniszter, illetve a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal vezetője (a továbbiakban együtt: szakminiszter)
által vezetett központi kormányzati igazgatási szerv (a továbbiakban együtt: szaktárca) közötti kapcsolattartás
részletes szabályait a Kormány rendeletben szabályozza.”

4. §		
A Külszoltv. 16. § (1) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Tartós külszolgálat ellátására az a kormánytisztviselő helyezhető ki, aki)
„c) a kihelyező szervnél működő foglalkozás-egészségügyi szolgálat által elvégzett orvosi vizsgálat eredménye
alapján a kijelölt állomáshelyen – elsődleges munkaköri feladataira figyelemmel – tartós külszolgálatra alkalmas,
* A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 16-i ülésnapján fogadta el.
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d) jogszabály vagy a kihelyező vezető által előírt, a tartós külszolgálat során ellátandó munkakörének megfelelő
szintű, az adott külképviselet vonatkozásában releváns idegennyelv-ismerettel, valamint – diplomata munkakörök
vonatkozásában – a 14. § (2) bekezdés c) pontja szerinti nyelvvizsgával rendelkezik,
e) jogszabály vagy a kihelyező szerv vezetője által előírt képzési, továbbképzési és szakmai vizsgakövetelményeknek
– ideértve a részben vagy egészben európai uniós feladatokat magában foglaló munkakörök ellátására kihelyezésre
kerülő kormánytisztviselők esetében az európai uniós szakmai vizsgakövetelményeket is – eleget tett,”
5. §

(1) A Külszoltv. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tartós külszolgálat megszűnik
a) a kihelyező okiratban megállapított naptári évben, a kihelyező vezető által a naptári évben írásban adott
tájékoztatás szerinti napon,
b) a kihelyező okiratban meghatározott feltétel bekövetkeztével,
c) a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésével vagy 90 napot meghaladó szünetelésével,
d) a 33. § (3) bekezdésében meghatározott esetben, illetve
e) a kihelyezett halálával.”
(2) A Külszoltv. 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A tartós külszolgálat megszüntethető
a) a kihelyezett és a kihelyező szerv közös megegyezésével,
b) a kihelyezés visszavonásával,
c) a kihelyezett kérelmére,
d) nemzetközi jogi ok fennállása esetén,
e) a 18. § (3) bekezdése szerinti esetben, illetve
f ) a 32. § (1) bekezdése szerinti esetben.”
(3) A Külszoltv. 20. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A tartós külszolgálatot a (3) bekezdés b) pontja alapján a kihelyezés visszavonásával a kihelyező vezető
megszünteti,
a) ha a kihelyezett a 16. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek már nem felel meg,
b) ha a kihelyezett az illetékes foglalkozás-egészségügyi szolgálat által végzett kötelező időszaki, illetve a kihelyező
vezető által elrendelt soron kívüli orvosi vizsgálaton – neki felróhatóan – nem jelenik meg,
c) ha a kihelyezett a (7) bekezdésben foglaltak alapján ezt kéri, vagy
d) azonnali hatályú végleges hazarendeléssel.”
(4) A Külszoltv. 20. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A kihelyező vezető a kihelyezett tartós külszolgálatát azonnali hatályú végleges hazarendeléssel – indokolás
nélkül, mérlegelési jogkörében eljárva – visszavonhatja és megszüntetheti.”

6. §

(1) A Külszoltv. 21. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A kormánytisztviselő a kihelyező vezető döntése alapján a kihelyező szerv vagy a kihelyező szerv vezetőjének
irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi kormányzati igazgatási szerv állományába is helyezhető
– a központi kormányzati igazgatási szerv vezetője egyetértésével – a kormányzati igazgatásról szóló törvény 89. §
(6) bekezdése alapján úgy, hogy a fogadó kormányzati igazgatási szerv a kormánytisztviselő új beosztási okiratát
a külszolgálat megszűnését követő napi hatállyal állítja ki. Ebben az esetben a kormányzati igazgatásról szóló
törvény kinevezésmódosításra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.”
(2) A Külszoltv. 21. §-a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A tartós külszolgálat céljából határozott időre áthelyezett vagy tartós külszolgálatra a kihelyező szervhez
kirendelt kormánytisztviselő – a külszolgálat megszűnését vagy megszüntetését követően beosztási okiratának
az áthelyező vagy kirendelő munkáltató kormányzati igazgatási szerv egyoldalú módosításával – visszahelyezésre
kerül az áthelyező vagy kirendelő kormányzati igazgatási szervhez.”

7. §

(1) A Külszoltv. 22. § (7) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Nem szükséges a kihelyezett beleegyezése a kinevezési, illetve a kihelyező okirat módosításához, ha a kihelyezett)
„e) a kihelyező vezető egyoldalú döntése alapján, hivatali érdekből más állomáshelyre vagy más tartós külszolgálati
munkakörbe kerül áthelyezésre.”
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(2) A Külszoltv. 22. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A (7) bekezdés e) pontja szerinti egyoldalú kihelyező okirat módosítás esetén a hivatali érdeket a 2. § 7. pontjára
figyelemmel kell megállapítani.”
8. §		
A Külszoltv. 25. § (19) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(19) Ha a kihelyezési okiraton szereplő hozzátartozók az állomáshelyet a tartós külszolgálat befejező időpontja
előtt elhagyták, a hozzátartozók utáni járandóság az állomáshelyen életvitelszerű tartózkodás utolsó napjáig
számfejthető. Ha a hozzátartozók a kihelyezett ideiglenes berendelése alatt hagyták el az állomáshelyet és
a végleges berendelés előtt az állomáshelyre nem térnek vissza, a kihelyezett a végleges berendelésének napjáig
jogosult a hozzátartozók utáni járandóságra. Amennyiben a kihelyezett az állomáshelyet szabadság miatt
a hozzátartozókkal együtt hagyja el, de a hozzátartozók nem térnek vissza az állomáshelyre, és az állomáshelyen
történő életvitelszerű tartózkodás részükről befejeződött, a hozzátartozók utáni járandóság az állomáshelyen
életvitelszerű tartózkodás utolsó napjáig jár.”
9. §		
A Külszoltv. 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1. mellékletben meghatározott
a) vezetői munkakörben,
b) diplomata munkakörben,
c) gazdasági vezető munkakörben,
d) területi informatikai vezető munkakörben és
e) gazdasági felelősi munkakörben
foglalkoztatott kihelyezett munkarendje kötetlen, a munkarend kötetlen jellegét azonban nem érinti, ha
a kihelyezett a munkaköri feladatok egy részét sajátos jellegüknél fogva és a külképviselet-vezető utasításainak
figyelembevételével meghatározott időpontban vagy időszakban teljesítheti.”
10. §		
A Külszoltv. 33. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A kihelyezettet vagy a külképviselet által foglalkoztatott házastársat beteg gyermekének ápolása miatti
keresőképtelenségének időtartamára – legfeljebb 90 napig – a (2) bekezdésben meghatározott mértékű
devizailletmény vagy munkabér illeti meg.”
11. §		
A Külszoltv. 36. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A külképviseleteken szakkonzul láthat el konzuli tisztviselői feladatokat.”
12. §

(1) A Külszoltv. 38. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az 5. §-tól eltérően az EU ÁK irányítását az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter látja el.
(4) Az EU ÁK funkcionális működtetéséről az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter gondoskodik
azzal, hogy az informatikai rendszer üzemeltetésével, a biztonsági, biztonságtechnikai és titkos ügykezelési
tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátását a külpolitikáért felelős miniszter útján biztosítja.”
(2) A Külszoltv. 38. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az EU ÁK szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat a külképviselet-vezető javaslatára az európai uniós
ügyek koordinációjáért felelős miniszter normatív utasításban adja ki.”

13. §		
A Külszoltv. 18. alcíme a következő 53/A. §-sal egészül ki:
„53/A. § Az EU ÁK-n az informatikai rendszer üzemeltetésével, a biztonsági, biztonságtechnikai és titkos ügykezelési
tevékenységgel kapcsolatos feladatokat ellátó, a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériummal
jogviszonyban álló kormánytisztviselők az EU ÁK-ra kihelyezett kormánytisztviselőkre vonatkozó szabályok szerint
megállapított devizailletményre jogosultak.”
14. §		
A Külszoltv. a következő VI. Fejezettel egészül ki:

„VI. Fejezet
A VENDÉGOKTATÓI ÖSZTÖNDÍJPROGRAM
57/B. § (1) A magyar nyelv és kultúra külföldi felsőoktatási intézményekben történő oktatásának és megismertetésének,
valamint a külföldi hungarológiai oktatás és kutatás hatékonyabb támogatásának biztosítására vendégoktatói
ösztöndíjprogram működik.
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(2) A vendégoktatói ösztöndíjprogram keretében a vendégoktató az általa végzett tevékenység támogatására
a Kormány rendeletében meghatározott és az ösztöndíjszerződésben foglalt feltételek szerint ösztöndíjra és
költségtérítésre jogosult.
(3) Az ösztöndíj nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek és a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló törvény szerinti járulékalapot képező jövedelemnek
minősül.
(4) A vendégoktató a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény és annak végrehajtására kiadott
jogszabályok külföldön történő gyógykezelésre vonatkozó szabályai szerint jogosult az állomáshelyen egészségügyi
ellátás igénybevételére.”
15. §		
A Külszoltv. 58. §-a a következő (15)–(17) bekezdéssel egészül ki:
„(15) A foglalkoztatott jogviszonya a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti felmentési okokon kívül
azonnali hatállyal felmentéssel megszüntethető az e törvény szerinti hivatali érdek megsértése esetén.
(16) A (15) bekezdés szerinti megszüntetés esetén felmentési idő a foglalkoztatottat nem illeti meg. A felmentésre
egyebekben a kormányzati igazgatásról szóló törvény rendelkezései alkalmazandók.
(17) A külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériummal jogviszonyban álló, a 10. § (1) bekezdése szerinti
pályázat benyújtására jogosult foglalkoztatott jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén
a felek legfeljebb a foglalkoztatottat a megállapodás megkötésének időpontjában a jogviszonyának felmentéssel,
illetve felmondással történő megszüntetés esetén őt megillető végkielégítés összegével megegyező összegű
egyszeri kifizetésben állapodhatnak meg.”
16. §

(1) A Külszoltv. 58/C. § (3) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek és a Külszoltv. 58/C. §
(3) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
[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,]
„d) a kormányzati igazgatásról szóló törvény a 131. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, vagy házas- vagy élettársa által
ellátott a)–c) pont szerinti tevékenysége miatt kért fizetés nélküli szabadság esetében,
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, vagy
f ) a külföldön folytatott tanulmányok vagy ösztöndíjprogramban való részvétel céljából a munkáltató által
engedélyezett munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettség alóli mentesülés, illetve fizetés nélküli szabadság
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. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdés szerint a kormánytisztviselő jogviszonyára a (3) bekezdés szerinti időtartam megszűnését vagy
megszüntetését követően – a kormányzati igazgatásról szóló törvény 56. § (4) bekezdése szerinti álláshelyre, belföldi
felkészülési állományba történő áthelyezésével – a 21. § rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy a kormányzati
igazgatásról szóló törvény helyett a (3) bekezdés a)–c) pontja szerinti kormánytisztviselők a 11. § (4) bekezdés
c) pontja szerinti illetményre, a (3) bekezdés d) és f ) pontja szerinti kormánytisztviselők a 11. § (4) bekezdés b) pontja
szerinti illetményre jogosultak.”
(3) A Külszoltv. 58/C. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A kormányzati igazgatásról szóló törvény 288. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó, a kormányzati
igazgatásról szóló törvény 56. § (4) bekezdése szerinti álláshelyen foglalkoztatott kormánytisztviselők esetén
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a kormányzati igazgatásról szóló törvény 288. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozott
idejű áthelyezés, illetve a kirendelés megszűnésekor vagy megszüntetésekor a kormánytisztviselő minden
esetben – a felek megállapodásától függetlenül – az áthelyező vagy küldő kormányzati igazgatási szervnél kerül
továbbfoglalkoztatásra.”
17. §		
A Külszoltv. 20. alcíme a következő 58/G. és 58/H. §-sal egészül ki:
„58/G. § (1) A kormányzati igazgatásról szóló törvény 81. § (1) bekezdésére tekintettel a kormányzati igazgatásról
szóló törvény 2. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett kihelyező
szervvel (e § alkalmazásában a továbbiakban: minisztérium) kormányzati jogviszonyban álló kormánytisztviselő
a minisztérium hivatali szervezete vezetőjének döntése alapján – az érintett költségvetési szerv vezetőjének
egyetértésével, vagy javaslatára, és a kormánytisztviselő egyetértésével – a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló
1995. évi CXXV. törvény 1. § a) pontja szerinti költségvetési szervhez vagy a külpolitikáért felelős miniszter irányítása
vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: fogadó szerv)
külpolitikai, külügyi igazgatási vagy külügyi biztonsági érdekből határozott időre kirendelhető (e § alkalmazásában
a továbbiakban együtt: kirendelés).
(2) A kirendelés a kormánytisztviselő jogviszonyának a minisztériumnál történő fennállását nem érinti. A kirendelés
a minisztérium hivatali szervezete vezetőjének egyoldalú döntésével, vagy a fogadó szerv kezdeményezésére
– indoklás nélkül – megszüntethető. A kirendelés esetén a kormánytisztviselőre az 58/C. § (3) bekezdés
c) pontja szerinti esetre irányadó szabályok alkalmazandóak. A kirendelés időtartama alatt a kormánytisztviselő
a minisztériumnál betöltött álláshelyén a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettség alól mentesül és
a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti tartós távollévőnek minősül.
(3) A kirendelés időtartama nem haladhatja meg a két évet. A kirendelés – a fogadó szerv egyetértésével vagy
javaslatára – a minisztérium hivatali szervezete vezetőjének döntése alapján és az érintett kormánytisztviselő
egyetértésével egy alkalommal, legfeljebb két évvel meghosszabbítható. A kirendelés lejártát követően
a kormánytisztviselőt a minisztérium az 58/C. § (4) bekezdésében foglaltak szerint köteles továbbfoglalkoztatni.
(4) A kirendelt kormánytisztviselőt a fogadó szerv – amennyiben az nem tartozik a kormányzati igazgatásról
szóló törvény hatálya alá – a rá irányadó jogállási törvény szerinti határozott idejű jogviszonyban, vagy határozott
idejű munkaviszonyban köteles foglalkoztatni, azzal, hogy a kormánytisztviselő fogadó szervnél megállapított
illetménye nem lehet kevesebb a kormánytisztviselőt az 58/C. § (4) bekezdése alapján megillető illetménynél.
Ha a fogadó szerv a kormányzati igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozik, az e §-ban foglalt eltérésekkel
a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerint köteles a kormánytisztviselőt foglalkoztatni. A fogadó
szervhez kirendelt kormánytisztviselő kirendelés ideje alatt a fogadó szervnél fennálló jogviszonya alapján
biztosított illetménye és a kapcsolódó egyéb járandóságok a fogadó szerv költségvetését terhelik. A kirendelt
kormánytisztviselő a kirendelés ideje alatt a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti szolgálati elismerésre
jogosult az e törvényben foglalt eltérésekkel, azzal, hogy a szolgálati elismerést a kirendelés megszűnését vagy
megszüntetését követő tizenöt napon belül kell a részére kifizetni.
(5) A kirendelt kormánytisztviselő a kirendelés ideje alatt a fogadó szerv vezetőjének, illetve a fogadó szerv
munkáltatói jogkör gyakorlójának rendelkezései szerint teljesíti közszolgálatát. A fogadó szervhez kirendelt
kormánytisztviselő munkavégzésére és tevékenységére, munkarendjére, teljesítményértékelésére, minősítésére,
pihenőidejére, a kártérítésre, a személyiségi jogi jogsértés jogkövetkezményeire, a fogadó szervnél rendszeresített
címek és egyéb elismerések elnyerésére és viselésére – a (6) bekezdés kivételével – a fogadó szervnek az ellátott
munkakör szerinti foglalkoztatottaira vonatkozó szabályok irányadóak.
(6) A kirendelés időtartama alatt a kirendelt kormányzati szolgálati jogviszonya vonatkozásában a kormányzati
igazgatásról szóló törvény 280. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti alapvető munkáltatói jogokat a kihelyező vezető
gyakorolja.
58/H. § (1) E törvénynek a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosításáról,
valamint a Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2017. évi LXXII. törvény
hatályon kívül helyezéséről szóló 2020. évi CLXXVII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a 2021. január 1-jét
megelőzően létrejött jogviszonyokra is alkalmazni kell.
(2) E törvénynek a 2020. december 31-én hatályos rendelkezései szerinti tartós külszolgálat megszűnésével vagy
megszüntetésével kapcsolatban közszolgálati panasz 2021. március 31-ig nyújtható be.”
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18. §

(1) A Külszoltv. 59. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„c) a külképviselet költségvetése tervezésének, pénzellátásának, előirányzat-felhasználásának, gazdálkodásának,
igazgatásának és nyilvántartásának, valamint a költségvetési támogatásoknak, valamint a külképviseletek
tekintetében az érvényesítésnek, a pénzügyi ellenjegyzésnek, továbbá az utalványozásnak az államháztartásról
szóló törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott rendjétől, illetve az államháztartási számvitel
általános előírásaitól eltérő,”
(részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.)
(2) A Külszoltv. 59. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„e) a vendégoktatói ösztöndíjprogram részletes szabályait, az ösztöndíj és költségtérítés megállapításának
módját, az ösztöndíjban részesíthető személyek körét, az ösztöndíj nyújtásának módját és feltételeit, továbbá
a jogosulatlanul kifizetett ösztöndíj visszafizetésének”
(részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.)
(3) A Külszoltv. 59. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Felhatalmazást kap a külpolitikáért felelős miniszter, hogy a 38. § (4) bekezdése szerinti, a külpolitikáért felelős
miniszter által ellátandó feladatok végrehajtásának részletes szabályait, továbbá a feladatellátásra vonatkozó sajátos
munkajogi szabályokat – az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszterrel egyetértésben – rendeletben
állapítsa meg.
(6) Felhatalmazást kap a külpolitikáért felelős miniszter, hogy – az egészségügyért felelős miniszterrel
egyetértésben – az 57/B. § (4) bekezdése szerinti egészségügyi ellátás igénybevételének részletes szabályait
rendeletben állapítsa meg.”

19. §		
A Külszoltv. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
20. §		
A Külszoltv.
a)
2. § 5a. pontjában a „valamint” szövegrész helyébe az „és” szöveg,
b)
11. § (1) bekezdésében a „szakminiszter” szövegrész helyébe a „feladat- és hatáskörében érintett miniszter”
szöveg,
c)
16. § (1) bekezdés b) pontjában a „munkakörhöz” szövegrész helyébe a „munkakör betöltéséhez” szöveg,
d)
18. § (6) bekezdésében a „gondoskodik” szövegrész helyébe a „gondoskodhat” szöveg,
e)
22. § (2) bekezdés b) pontjában az „állomáshelyét” szövegrész helyébe az „állomáshelyét vagy állomáshelyhez
tartozó nem önálló képviseletét” szöveg,
f)
58. § (14) bekezdésében a „társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint
e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény” szövegrész helyébe a „társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló törvény” szöveg,
g)
58/C. § (3) bekezdés záró szövegrészében a „d) pont” szövegrész helyébe a „d)–f ) pont” szöveg, valamint
a „d) és e) pont” szövegrész helyébe a „d)–f ) pont” szöveg
lép.
21. §		
Hatályát veszti a Külszoltv.
a)
58. § (11) bekezdése,
b)
59. § (2) bekezdés s) pontja.
22. §		
Hatályát veszti a Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2017. évi LXXII. törvény.
23. §

(1)	Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–12. § és a 14–22. § 2021. január 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2020. évi CLXXVII. törvényhez
„1. melléklet a 2016. évi LXXIII. törvényhez
I. Munkaköri és rangok szerinti besorolás – külképviseletek az EU ÁK nélkül
Munkaköri osztály

Vezetői munkakörök

Diplomata
munkakörök

Adminisztratív
munkakörök

Technikai
munkakörök

Munkakör

Rang

Szorzó

Külképviselet-vezető a 3. § (1) bekezdés a) és
c) pont szerinti külképviseleten

5,0

Külképviselet-vezető a 3. § (1) bekezdés b) és
d) pont szerinti külképviseleten

4,6

Első beosztott diplomata, első beosztott konzul

4,2

Külföldi magyar kulturális intézetet vezető
kulturális tanácsos, vezető konzul

4,0

Regionális gazdasági igazgató

3,8

Beosztott diplomata

rendkívüli követ és
meghatalmazott miniszter

4,0

I. osztályú tanácsos

3,9

II. osztályú tanácsos

3,8

I. osztályú titkár

3,7

II. osztályú titkár

3,6

III. osztályú titkár

3,5

attasé

3,4

segédattasé

3,3

Gazdasági vezető, területi informatikai vezető

3,5

Gazdasági felelős, rendszergazda

3,0

Külképviselet-vezetői titkársági referens,
gazdasági ügyintéző

2,8

Titkársági referens, konzuli ügyintéző

2,6

Nagyköveti gépkocsivezető

2,4

Gépkocsivezető, szakács, gondnok

2,2

Hivatalsegéd, takarító

2,0

II. Munkaköri és rangok szerinti besorolás – EU ÁK
Munkaköri osztály

Vezetői munkakörök

Munkakör

Rang

Szorzó

Állandó Képviselet vezetője
(COREPER II. nagykövet)

5,0

Állandó Képviselet helyettes vezetője
(COREPER I. nagykövet)

4,8

Kül- és Biztonságpolitikai Hivatal vezetője
(PSC nagykövet)

4,6

Antici diplomata

4,2

Mertens, Nicolaidis diplomata, kabinetfőnök

4,0

Gazdasági főigazgató

3,9

Csoportvezető

3,8
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Diplomata
munkakörök

Adminisztratív
munkakörök

Technikai
munkakörök

rendkívüli követ és
meghatalmazott miniszter

4,0

I. osztályú tanácsos

3,9

II. osztályú tanácsos

3,8

I. osztályú titkár

3,7

II. osztályú titkár

3,6

III. osztályú titkár

3,5

attasé

3,4

segédattasé

3,3

Biztonsági felelős

3,3

Gazdasági felelős, biztonságtechnikai felelős,
logisztikai koordinátor, rendszergazda

3,0

Informatikus, EU ÁK Nyilvántartó, külképviseletvezetői titkárnő, gazdasági ügyintéző

2,8

Titkárnő (titkársági referens), TÜK kezelő

2,6

Nagyköveti gépkocsivezető

2,4

Gépkocsivezető, szakács, gondnok

2,2

Hivatalsegéd, takarító

2,0
”

2020. évi CLXXVIII. törvény
egyes törvényeknek a mozgóképipar versenyképességének növelésével összefüggő 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/B. § (1a) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1a) Függetlenül az (1) bekezdésben foglalt feltételektől, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 31/B. §
(2a) bekezdés g) pontja szerint bejelentett külföldi illetőségű előadóművész és nem előadóművész magánszemély
(külföldi stábtag) választhatja, hogy az e minőségében Magyarországon kifejtett tevékenységével összefüggésben
megszerzett, kifizetőnek nem minősülő személyektől származó, nemzetközi egyezmény alapján, vagy nemzetközi
egyezmény hiányában belföldön adóztatható jövedelme után keletkező adókötelezettségét e § rendelkezései
szerint teljesíti.”
2. §		
Hatályát veszti az Szja tv. 1/B. § (1) bekezdésében a „ ; filmalkotás esetén nem változtat a tartózkodás ideiglenes
jellegén, ha a filmalkotás gyártási időszakának (ideértve az előkészítést is) időtartama meghaladja a 183 napot”
szövegrész.

2. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása
3. §		
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § (1) A 18. § (2) bekezdésében meghatározott, a Kormány által rendeletben kijelölt miniszter évente dönt az „art”
besorolású mozik, valamint az „art” besorolású filmalkotások forgalmazásának támogatásáról.
(2) Az „art” besorolású filmalkotások forgalmazásának támogatására csak abban az esetben nyújtható be érvényes
pályázat, ha a filmalkotás „art” besorolás tárgyában hozott határozat véglegessé válásának időpontja megelőzi
a filmalkotás magyarországi forgalmazásának a kezdő napját.”
* A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 16-i ülésnapján fogadta el.
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4. §		
Az Mktv. 19. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Filmiroda tevékenységével összefüggő bevételei a Kormány által kijelölt szerv saját bevételét képezik,
melyeket kizárólag a Filmiroda működésére és a működtetésével összefüggő fejlesztési kiadásokra lehet
fordítani. A Filmiroda költségvetésében képződött, a maradványképződés költségvetési évében december
31-ig kötelezettségvállalással lekötött maradvány a következő években a kötelezettségvállalás alapjául szolgáló
jognyilatkozatnak megfelelően használható fel.”
5. §		
Az Mktv. 19/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19/D. § (1) Az e törvény hatálya alá eső mozgóképszakmai hatósági ügyekben sommás eljárásnak nincs helye.
(2) Ha az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe
tartozik, vagy ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül
megalapozottan nem dönthető el, a hatóság az eljárást felfüggeszti.”
6. §		
Az Mktv. 19/L. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Hatóság a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e
a (2) és (3) bekezdésben meghatározott követelményeknek. Ha a bejelentés megfelel a (2) és (3) bekezdésben
meghatározott követelményeknek, és az igazgatási szolgáltatási díjat megfizették, legkésőbb a bejelentés
megérkezésétől számított nyolc napon belül a Hatóság a bejelentőt erről a tényről értesíti. A bejelentésben foglalt
adatokban bekövetkezett változást a moziüzemeltető köteles a változást követő 15 napon belül bejelenteni
a Hatóságnak.”
7. §		
Az Mktv. 19/N. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19/N. § (1) A 19/L. § (1) bekezdése szerint nyilvántartott moziban bemutatásra kerülő filmalkotást
a mozgóképszakmai statisztikai adatok előállításának céljából a film forgalmazójának regisztrálnia kell a Hatóság
által erre a célra létrehozott online felületen.
(2) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni az olyan terjesztői hálózatba nem kerülő filmalkotásra, amely nemzetközi
egyezmény vagy szakmai szervezet által szervezett filmfesztiválok alkalmával országosan és egy évben legfeljebb tíz
alkalommal kerül bemutatásra.
(3) A regisztrációnak tartalmaznia kell a nyilvános előadás keretében bemutatni kívánt filmalkotás
a) tervezett magyar nyelvű címét és eredeti címét,
b) alternatív (angol és magyar) címét, ha az rendelkezésre áll,
c) a nemzetközi azonosítóját (ISAN), ha az rendelkezésre áll,
d) hazai forgalmazóját és nyilvántartási számát,
e) rendezőjének nevét,
f ) a c) pont szerinti gyártási országát, illetve a koprodukciós országokat,
g) a c) pont szerinti gyártási évét,
h) műfaját,
i) játékidejét, és
j) hazai bemutatójának tervezett időpontját.
(4) A filmalkotás regisztrációjának a filmforgalmazónak a (3) bekezdésben foglalt adatok rendelkezésre állását
követően haladéktalanul – de legkésőbb a 20. § (1) bekezdése, valamint a 25. § (1) bekezdése szerinti besorolási
eljárások megkezdéséig – eleget kell tennie. A filmalkotás a (3) bekezdésben foglalt adatok hiánytalan közlését
követően kap statisztikai azonosítót.
(5) Ha a (3) bekezdésben meghatározott adatokban változás következik be, a filmforgalmazónak a megváltozott
adat tudomására jutását követően haladéktalanul – de legkésőbb a filmalkotás 20. § (1) bekezdése szerinti
hatóság eljárás megkezdéséig, ennek hiányában a (3) bekezdés j) pontjában foglalt időpontot megelőző három
nappal – a regisztrált adatot módosítania kell. A filmalkotás hazai forgalmazója, eredeti címe és gyártási éve nem
módosítható.
(6) A filmalkotás regisztrációja során kapott statisztikai azonosító a Hatóság eljárása során felhasználható.
(7) Az e törvényben meghatározott célok teljesüléséhez szükséges, a törvény felhatalmazása alapján kiadott
jogszabályban megállapított egyéb adatokat a Hatóság a filmregisztráció során bekérhet, amelyeket
a filmforgalmazó köteles bejelenteni a Hatóságnak.
(8) Az e § szerinti regisztrációról és a (3)–(6) bekezdésben meghatározott adatokról, azonosítókról a Hatóság
nyilvántartást vezet.”
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8. §		
Az Mktv. 21. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A filmalkotások besorolási kategóriái a következők:)
„f ) Azt a filmalkotást, amely alkalmas a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének súlyos károsítására,
különösen azáltal, hogy pornográfiát vagy szélsőséges, illetve indokolatlan erőszakot tartalmaz, a VI. kategóriába
kell sorolni. Az ilyen filmalkotás minősítése: kizárólag felnőttek számára ajánlott. Ezeket a filmalkotásokat vagy
speciális – kizárólag felnőttek számára elérhető – terjesztői hálózatban, vagy csak 22 és 05 óra között lehet moziban
és egyéb vetítőhelyen (filmklubban) nyilvános előadás keretében, a 2. § 15. pont b) alpontja szerint terjeszteni.”
9. §		
Az Mktv. 21/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A filmterjesztő a terjesztés megkezdésének tervezett időpontját legalább 30 nappal megelőzően kérelmezi
a besorolást a Hatóságnál. A kérelem tartalmazza
a) a filmterjesztő által terjeszteni kívánt filmalkotás
aa) magyar és eredeti nyelvű címét,
ab) rövid tartalmát,
ac) rendezőjének, főszereplőinek nevét,
ad) játékidejét,
ae) gyártási évét,
af ) műfaját,
b) a filmterjesztőnek a filmalkotás besorolására vonatkozó javaslatát a 21. §-ban meghatározott kategóriák alapján,
c) a terjesztés megkezdésének tervezett időpontját, és
d) a filmalkotás forgalomba hozatalának módját.”
10. §		
Az Mktv. 26/B. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Ha a filmalkotás költségvetése az 50 millió forintot nem haladja meg, a besorolási kérelmet a közvetlen
támogatás igénylését megelőzően kell benyújtani. A kérelem különös méltánylást érdemlő esetben a támogatási
szerződés megkötéséig is benyújtható. A kérelemhez csatolni kell
a) a filmalkotás elkészítésében részt vevő alkotók, művészeti és technikai munkatársak jegyzékét,
b) a filmalkotás költségvetését,
c) a filmalkotás elkészítésének ütemtervét, és
d) a filmalkotás előállításának finanszírozási tervét.
(5) Ha a filmalkotás költségvetése az 50 millió forintot meghaladja, a besorolási kérelmet legkésőbb a közvetlen
támogatás igénylését 40 nappal megelőzően kell benyújtani. A kérelem különös méltánylást érdemlő esetben
a támogatási szerződés megkötéséig is benyújtható. A kérelemhez csatolni kell:
a) a filmalkotás alapjául szolgáló mű szerzőinek a filmalkotás előállításához való hozzájárulását tartalmazó
felhasználási szerződéseket vagy egyéb okiratokat,
b) a filmalkotás forgatókönyvét, a 31/B. § (2) bekezdés a) pontja szerinti filmek esetében a filmalkotás szinopszisát,
c) a filmalkotás elkészítésében részt vevő alkotókra, valamint művészeti és technikai munkatársakra, továbbá
a gyártási munkák helyszínére vonatkozó jegyzéket az 1. melléklet szerinti táblázat alapján, megjelölve
az elkészítésben részt vevő külföldi országok technikai és művészi hozzájárulását,
d) a filmalkotás költségvetését,
e) a filmalkotás elkészítésének ütemtervét,
f ) koprodukciós filmalkotás esetén a filmelőállítók koprodukciós szerződését, ennek hiányában a felek
megállapodását a hasznosításból származó bevételek felosztásáról és a terjesztés területi megosztásáról és
g) a filmalkotás előállításának finanszírozási tervét.”
11. §

(1) Az Mktv. 31/B. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell]
„a) a filmalkotás teljes magyar nyelvű forgatókönyvét (dokumentumfilm, kísérleti film, tudományos ismeretterjesztő
film, animációs film esetében szinopszist) vagy a filmalkotás egy megtekintésre alkalmas példányát,”
(2) Az Mktv. 31/B. § (2a) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A kérelem benyújtásával egyidejűleg vagy azt megelőzően a filmelőállító, illetve a filmgyártó vállalkozás bejelenti
a gyártási időszak (előkészítés) kezdetének napját legkésőbb annak kezdő napjáig, valamint a forgatás (ideértve
az előforgatást is) megkezdésének időpontját azt megelőzően legalább 30 nappal. A forgatás első napját legalább
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(3)

(4)

(5)

(6)

30 nappal megelőzően – ha a gyártási folyamatból csak az utómunkát végzik Magyarországon, az utómunka
megkezdését legalább 30 nappal megelőzően – a kérelem benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani]
„g) a filmelőállító vagy a filmgyártó vállalkozás bejelentését a filmgyártásban közvetlenül közreműködő,
magyar adóazonosító jellel rendelkező külföldi illetőségű előadóművész és nem előadóművész magánszemély
stábtag nevére, állampolgárságára, születési helyére és idejére, anyja nevére, külföldi lakóhelyére, valamint
arra vonatkozóan, hogy előadóművészként vagy nem előadóművészként működik közre a film gyártása során.
A Hatóság nem veszi figyelembe azon személyek bejelentését, akikkel kapcsolatban költségelszámolás nem kerül
benyújtásra.”
Az Mktv. 31/B. § (2e) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2e) A mozgóképszakmai képzési hozzájárulás befizetési határidejének elmulasztása esetén a Hatóság
a késedelmesen fizető filmelőállítóval vagy filmgyártó vállalkozóval szemben hivatalból eljárást indít és a jogsértővel
szemben a 19/H. §-ban foglalt jogkövetkezményeket alkalmazhatja.”
Az Mktv. 31/B. § (2g) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2g) Az NFI az általa kezelt, az egyes filmalkotásokra vonatkozó, mozgóképszakmai képzési hozzájárulás
címén megfizetett összegekről, a Hatóság a mozgóképszakmai képzési hozzájárulás összegét magában foglaló
támogatásra jogosultságot megállapító döntésekről nyilvántartást vezet. A Hatóság a véglegessé vált döntéseket
az NFI részére elektronikus úton megküldi, az NFI a Hatóságot abban az esetben tájékoztatja, ha a filmelőállító
– vagy a filmgyártó vállalkozás – a mozgóképszakmai hozzájárulás befizetését határidőben nem teljesítette.”
Az Mktv. 31/B. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) A Hatóság a (2a) bekezdés g) pontjában bejelentett adatokról igazolást állít ki a filmelőállító vagy filmgyártó
vállalkozás kérelmére.”
Az Mktv. 31/B. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(14) A Hatóság a (2a) bekezdés g) pontja szerinti adatokat közvetett támogatás megállapítására és az ezzel
összefüggő nyilvántartás vezetésére irányuló feladatai ellátása céljából, a kérelem elbírálását követő öt évig kezeli.
A Hatóság az így tudomására jutott adatokat törvény eltérő rendelkezése hiányában harmadik személlyel nem
közölheti, kivéve, ha az más hatóságok eljárásához történő adatszolgáltatás teljesítését célozza.”

12. §

(1) Az Mktv. 31/D. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 12. § (10) bekezdése szerinti arány teljesülése céljából a Hatóság a (2) bekezdés szerinti esetekben,
a filmelőállító, illetve a filmgyártó vállalkozás kérelmére az utolsó pénzügyileg elszámolt időszak után korrekciós
elszámolást készít, amelyben figyelembe veszi az elszámolt költségek egészére tekintettel a 12. § (10) bekezdésében
foglalt arányok érvényesíthetőségét, valamint a jogdíj, befejezési garancia, a produceri díj és a gyártáshoz
kapcsolódó elszámolható reklámköltségek tekintetében alkalmazandó elszámolási limitek korrekcióját, valamint
a 31/E. § (2) bekezdése alapján a kérelemben feltüntetett időszakban figyelembe nem vett, pénzügyileg teljesített
költséget.”
(2) Az Mktv. 31/D. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A Hatóság indokolt kérelemre, különös méltánylást érdemlő esetben a 31/D. § (2) bekezdése szerint kiadott
támogatási igazolásokat vagy a 19. § (1) bekezdés f ) pontja szerinti eljárásokat lezáró határozatokat az addig
összesen elszámolt és igazolt filmgyártási költségek egészére tekintettel állítja ki a 12. § (10) bekezdésében
foglalt arány, valamint a jogdíj, befejezési garancia, a produceri díj és a gyártáshoz kapcsolódó elszámolható
reklámköltségek tekintetében alkalmazandó elszámolási limitek korrekciója, valamint a 31/E. § (2) bekezdése
alapján a kérelemben feltüntetett időszakban figyelembe nem vett, pénzügyileg teljesített költség
érvényesíthetősége érdekében, amennyiben megfelel a támogatásra jogosultság egyéb feltételeinek. E bekezdés
alkalmazásában különös méltánylást érdemlő esetnek minősül, ha az egyedi ügyben megvalósuló jogsértés súlya
aránytalanul kisebb az e törvényben meghatározott célok megvalósulásának társadalmi hasznosságánál.”

13. §

(1) Az Mktv. 31/E. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Csak az a költség ismerhető el közvetlen filmgyártási költségként, amelyre vonatkozó termékértékesítés és
szolgáltatás teljesítése a Hatóság támogatásra jogosultságot megállapító határozatában meghatározott gyártási
időszakon belül történik, és a teljesítésre vonatkozó számla legkésőbb a gyártási időszak rögzített befejezési
időpontját követő három hónapon belül keletkezik.”
(2) Az Mktv. 31/E. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A közvetlen filmgyártási költségek között a befejezési garancia elszámolt összege nem haladhatja meg
az adott filmalkotás munkaszámos főkönyvi kivonat 5. és 8. számlaosztálya összegének 5%-át, de legfeljebb
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a 100 millió forintot. A 18. § (2) bekezdésében meghatározott, a Kormány által rendeletben kijelölt miniszter
rendeletében meghatározhatja azon eseteket, amikor a befejezési garancia elszámolt összege ezt a mértéket
meghaladhatja.”
14. §		
Az Mktv. 31/F. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Az (1) bekezdés ba) alpontja szerinti, magánszemély javára teljesített olyan javadalmazások esetén, amelyek
az Szja tv., vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerinti adó-, vagy közteherkötelezettség alá eső filmgyártási és filmgyártás-előkészítési költség vagy ráfordítás formájában merülnek
fel, magánszemélyenként tizenkétmillió forintig a javadalmazás 100%-a számolható el közvetlen magyar
filmgyártási költségként; ennél nagyobb összegű javadalmazás esetén közvetlen magyar filmgyártási költségként
a javadalmazás tizenkétmillió forint feletti részének 50%-a számolható el.”
15. §		
Az Mktv. 35. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A (9) bekezdés szerinti gazdasági társaság feladatai:
a) a Magyarország nemzetközi megítélése szempontjából kiemelkedő jelentőségű, filmforgatásra alkalmas állami
és önkormányzati tulajdonban álló helyszínek nyilvántartása, valamint közreműködés filmgyártási célra történő
hasznosításukban az azok felett rendelkezésre jogosultakkal kötött megállapodás alapján,
b) az e fejezet szerinti közterület- és ingatlanhasználatra vonatkozó hatósági ügyekkel kapcsolatos eljárás
lefolytatása.”
16. §		
Az Mktv. V. Fejezet 1. Címe a következő 36/P. §-sal egészül ki:
„36/P. § E törvénynek az egyes törvényeknek a mozgóképipar versenyképességének növelésével összefüggő
módosításáról szóló 2020. évi CLXXVIII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv3.) megállapított 31/F. § (1a) bekezdését
a Módtv3. hatálybalépését követően benyújtott, a támogatási jogosultság megállapítására irányuló kérelem alapján
indult eljárásokban kell alkalmazni.”
17. §		
Az Mktv. 37. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„b) a moziknak a fogyatékkal élő emberek számára való hozzáférhetőségének feltételeit,”
(rendeletben állapítsa meg.)
18. §		
Az Mktv. 38. §-a a következő l) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a 18. § (2) bekezdésében meghatározott, a Kormány által rendeletben kijelölt miniszter, hogy
rendeletben állapítsa meg]
„l) a 25. § (2) bekezdése szerinti „art” mozivá minősítéshez szükséges feltételeket.”
19. §		
Az Mktv.
a)
14. § (3) bekezdés i) pontjában a „telephellyel” szövegrész helyébe a „fiókteleppel”,
b)
23. § (4) bekezdésében a „tiszteletdíjban, az eljáró Korhatár Bizottság tagjai a 18. § (2) bekezdésben
meghatározott, a Kormány által rendeletben kijelölt miniszter által megállapított költségtérítésben”
szövegrész helyébe a „díjazásban”,
c)
23. § (5) bekezdésében az „A miniszter” szövegrész helyébe az „A kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban:
miniszter)”,
d)
34. § (3) bekezdésében és 37. § (1) bekezdésében az „az NFI” szövegrész helyébe az „a 35. § (9) bekezdése
szerinti gazdasági társaság”,
e)
35. § (1) bekezdésében az „Az NFI” szövegrészek helyébe az „A (9) bekezdés szerinti gazdasági társaság”,
f)
35. § (2) és (7) bekezdésében az „Az NFI” szövegrész helyébe az „A (9) bekezdés szerinti gazdasági társaság”,
g)
35. § (2) bekezdésében az „az NFI-nél” szövegrészek helyébe az „a (9) bekezdés szerinti gazdasági társaságnál”,
h)
35. § (3) és (4) bekezdésében az „az NFI-nél” szövegrész helyébe az „a (9) bekezdés szerinti gazdasági
társaságnál”,
i)
35. § (2), (4) és (5) bekezdésében az „az NFI” szövegrész helyébe az „a (9) bekezdés szerinti gazdasági társaság”,
j)
35. § (7) bekezdésében az „Az NFI-t” szövegrész helyébe az „A (9) bekezdés szerinti gazdasági társaságot”,
k)
35. § (9) bekezdésében az „NFI erre kijelölt szervezeti egysége” szövegrész helyébe az „NFI tulajdonában álló
gazdasági társaság”,
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l)

37. § (2) bekezdés c) pontjában az „az NFI-t” szövegrész helyébe az „a 35. § (9) bekezdése szerinti gazdasági
társaságot”
szöveg lép.
20. §		
Hatályát veszti az Mktv.
a)
9/B. § (1) bekezdés i) pontjában az „illetve Magyarország nemzetközi megítélése szempontjából kiemelkedő
jelentőségű, filmforgatásra alkalmas állami és önkormányzati tulajdonban álló helyszínek nyilvántartása,
valamint közreműködés filmgyártási célra történő hasznosításukban az azok felett rendelkezésre
jogosultakkal kötött megállapodás alapján,” szövegrész,
b)
9/B. § (1) bekezdés k) pontja.

3. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosítása
21. §		
Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.) 2. § 8. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
„8. filmipari statiszta: az a természetes személy, aki a 3711 FEOR számmal azonosított foglalkozásúnak minősül,
feltéve, hogy tevékenysége a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 64. § (1) bekezdés szerinti filmalkotás
elkészítésében való kisegítő (pótolható) jellegű részvételre irányul és e tevékenységből származó napi nettó
jövedelme nem haladja meg az e törvényben meghatározott mértéket.”
22. §		
Az Efo. tv. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A filmipari statiszta alkalmi munkából származó napi nettó jövedelme nem haladhatja meg a 18 000 forintot.”
23. §		
Az Efo. tv. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Egyszerűsített foglalkoztatásban foglalkoztatott munkavállaló esetében a munkáltató által fizetendő közteher
mértéke a 7. § (2) bekezdés a) pontja esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként 500 forint,
a 7. § (2) bekezdés b) pontja esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként 1000 forint. A 2. §
8. pontjában meghatározott filmipari statiszta alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglakoztatása esetén
a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként 4000 forint.”
24. §		
Az Efo. tv. a következő 20. §-sal egészül ki:
„20. § E törvénynek az egyes törvényeknek a mozgóképipar versenyképességének növelésével összefüggő
módosításáról szóló 2020. évi CLXXVIII. törvénnyel megállapított 2. § 8. pontja, 4. § (2) bekezdése és 8. §
(2) bekezdése szerinti rendelkezések a 2020. december 31-ét követően megszerezett bevétel adókötelezettségére
alkalmazhatóak első alkalommal.”

4. Záró rendelkezések
25. §

(1)	Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. január 1. napján lép hatályba.
(2) Az 1. § 2021. január 2-án lép hatályba.
(3) A 23. § a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.
(4) A 15. §, a 19. § d)–l) pontja és a 20. § 2021. március 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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2020. évi CLXXIX. törvény
a pilóta nélküli légijárművek üzemelésével összefüggő egyes törvények módosításáról*
1. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása
1. §		
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 3/A. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(A légiközlekedési hatóság, vagy az állami célú légiközlekedéssel összefüggő feladatok tekintetében a katonai légügyi
hatóság a kérelmező és az eljárás egyéb résztvevője lakcímadatait, az ügyfél által választott kapcsolattartási formára
vonatkozó adatot, valamint)
„f ) az eseti légtér kijelöléssel és a pilóta nélküli állami légijárművel kapcsolatos hatósági eljárással összefüggésben
a kérelmező, a pilóta nélküli légijármű üzembentartó, a pilóta nélküli légijármű tulajdonos, a szakszemélyzet, a távoli
pilóta és a segítő személy nevét, születési adatait, anyja nevét (a továbbiakban: természetes személyazonosító
adatait), a kapcsolattartást biztosító e-mail-címét és telefonszámát, a tevékenység ellátásához szükséges egészségi
állapotára, továbbá kóros szenvedélyére vonatkozó adatait, a vizsgaeredményeit, alkalmassági minősítéseit,
képesítéseit,”
(a légiközlekedés biztonsága, a tevékenység ellátásához szükséges alkalmasság igazolása valamint a véglegessé vált
döntésben foglaltak ellenőrzése céljából, a kiadott engedély hatályának időtartama alatt kezeli.)
2. §

(1) Az Lt. 3/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A távoli pilóták képzésére jogosult szervezet a képzésre jelentkező személy természetes személyazonosító
adatait a képzésre jelentkezéstől a képzés befejezését követően öt évig kezelheti. A távoli pilóták vizsgáztatására
kijelölt szervezet jogosult a vizsgázó természetes személyazonosító adatait, valamint abban az esetben,
ha a vizsgára jelentkezésnek az feltétele, az egészségi állapotra, kóros szenvedélyre vonatkozó különleges
adatait kezelni, továbbá a vizsgaeredményeket – ezek hitelességének utólagos igazolása céljából –
a kompetenciatanúsítvány időbeli hatályának megszűnését követő öt évig nyilvántartani.”
(2) Az Lt. 3/A. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A légiközlekedési hatóság a légijármű lajstrom vezetésével összefüggésben a tulajdon védelméhez,
a légiközlekedés biztonságának elősegítéséhez és a hatósági okmányok közhitelességének biztonságához
fűződő közérdek érvényesítése érdekében a légijármű lajstromba történő felvételre irányuló eljárás kezdetétől
a légijármű lajstromból való törlésétől számított három évig kezeli a légijármű tulajdonosának, és a légijármű
üzembentartójának természetes személyazonosító adatait.
(4) A légiközlekedési hatóság a repülőeszközök, a pilóta nélküli légijármű-rendszerek és a pilóta nélküli
légijármű-rendszer üzembentartók nyilvántartásának vezetésével, valamint a repülőeszközök, a pilóta nélküli
légijármű-rendszerek és a pilóta nélküli légijármű-rendszer üzembentartókkal kapcsolatos hatósági eljárásokkal
összefüggésben a légiközlekedés biztonságának elősegítése, a hatósági okmányok közhitelességének
biztonságához fűződő közérdek érvényesítése, a tevékenység ellátásához szükséges alkalmasság igazolása,
a bűnüldözési tevékenységek és a hatósági felügyeleti eljárások elősegítése érdekében,
a) a pilóta nélküli légijármű üzembentartó, a pilóta nélküli légijármű tulajdonos, a szakszemélyzet és a távoli pilóta,
a repülőeszköz tulajdonos, repülőeszköz üzembentartó
aa) személyazonosító adatait,
ab) lakcímét,
b) a pilóta, a távoli pilóta tevékenység ellátásához szükséges egészségi állapotára, kóros szenvedélyére vonatkozó
adatait, a vizsgaeredményeit, alkalmassági minősítéseit, képesítéseit,
c) a kérelmező és a közreműködő szakszemélyzet telefonszámát,
d) a könnyű UAS-üzembentartói tanúsítványban megnevezett felelős pilóta nélküli légijármű-rendszer
üzembentartót segítő személy természetes személyazonosító adatait, és
e) az UAS-műveletek engedélyeztetéséért felelős személy természetes személyazonosító adatait és lakcímét
jogosult hatósági eljárás esetén, a döntés véglegessé válásának időpontjától számított öt évig, nyilvántartás esetén
a nyilvántartásból való törléstől számított öt évig kezelni.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 16-i ülésnapján fogadta el.
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(3) Az Lt. 3/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A légiközlekedési hatóság, az állami célú légiközlekedéssel kapcsolatos feladatok tekintetében a katonai légügyi
hatóság az (1) bekezdés szerinti adatokat a tevékenység folytatása megszüntetésének bejelentését követő egy
évig kezeli. A katonai légügyi hatóság az (1) bekezdés szerint kezelt, a légiközlekedési hatóság az (1), a (3), valamint
a (4) bekezdés alapján kezelt személyes adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célokra
felhasználhatja, azokból statisztikai célra adatokat szolgáltathat.”
3. §		
Az Lt. 3/A. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A pilóta nélküli légijárművekre vonatkozó szabályok megsértése miatt indult eljárással összefüggésben az eljáró
hatóság a pilóta nélküli légijárművet használatba adó üzembentartó és a pilóta nélküli légijárművet használatba
vevő, valamint távoli pilóta természetes személy esetén a személyazonosító adataira, lakcímére, jogi személy esetén
annak megnevezésére, székhelyére vonatkozó adatokat az eljárás lefolytatása, a tényállás megállapítása és a döntés
meghozatala, a jogorvoslati eljárások lefolytatása érdekében a pilóta nélküli légijárművekre vonatkozó szabályok
megsértése miatt indult eljárás kezdetétől kezeli a döntés véglegessé válásától számított öt év elteltéig.”
4. §		
Az Lt. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A miniszter a honvédelemért felelős miniszterrel – valamint a b) pont ba) alpontjában és a h) pontban
említett környezetvédelmi érdekből korlátozott légtér esetében a környezetvédelemért felelős miniszterrel is –
egyetértésben rendeletben jelöli ki a magyar légtérnek
a) a légiközlekedés által igénybe vehető részét, amely lehet
aa) ellenőrzött légtér: ahol légiforgalmi irányítás működik,
ab) nem ellenőrzött légtér: ahol repüléstájékoztató szolgálat igénybevételével a légijármű-vezető saját felelősségére
közlekedik;
b) a légiközlekedés által korlátozottan igénybe vehető részét, amely lehet
ba) korlátozott légtér: ahol a légiközlekedés meghatározott és közzétett feltételekkel, elsősorban az emberi
egészség és a környezet védelme, valamint a légtér-szuverenitás biztosítása érdekében korlátozott,
bb) időszakosan korlátozott légtér: amit az állami repülések céljára ideiglenesen elkülönítenek;
c) azt a részét, ahol kijelölt időben a légiközlekedésre veszélyes tevékenység folyik (veszélyes légtér);
d) azt a részét, ahol a légiközlekedés tilos (tiltott légtér), mivel légiközlekedési baleset a területen található földi
létesítmény jellege miatt tömegszerencsétlenséget idézhet elő;
e) azt a részét és azokat a feltételeket, ahol és amelyekkel a légi járművek sebessége a hang terjedési sebességét
átlépheti;
f ) azt a részét, ahol a légiforgalmi szolgálatokat nemzetközi szerződés alapján a szomszédos országok, illetve
a szakosított nemzetközi szervezet illetékes légiforgalmi szolgálati egysége látja el;
g) azt a részét, ahol pilóta nélküli légijárművek, valamint pilóta nélküli állami légijárművek használata, a légtérrel
érintett területen található létesítmény jellege vagy az ott folytatott tevékenység jellege miatt tilos;
h) azt a részét, amely a pilóta nélküli légijárművek használatára korlátozottan vehető igénybe közbiztonsági,
nemzetbiztonsági, honvédelmi, rendvédelmi, repülésbiztonsági, környezetvédelmi érdekekből vagy
a magánélethez való jog védelme érdekében.”
5. §		
Az Lt. 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A magyar légtér – a pilóta nélküli játék légijármű kivételével – pilóta nélküli légijárművel végrehajtott
UAS-művelethez lakott terület felett eseti légtér kijelölése esetén vehető igénybe.”
6. §

(1) Az Lt. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az ellenőrzött légtérben történő repülésekhez – ideértve az olyan külföldi légijárműnek a magyar légtérbe
való berepülését is, amely számára a magyar légtér használatát nemzetközi szerződés, vagy a (3) bekezdésben
meghatározott engedély lehetővé teszi – légiforgalmi irányítói engedély szükséges. Az ellenőrzött légtérbe való
berepüléshez légvédelmi készenléti valós repülés esetében nincs szükség légiforgalmi irányítói engedélyre.
Pilóta nélküli légijárművel, valamint pilóta nélküli állami légijárművel végrehajtott, ellenőrzött légtérben történő
UAS-művelet esetén a magyar légtér igénybevételéről szóló kormányrendelet a feltételek meghatározása mellett
felmentést adhat a légiforgalmi irányítói engedély megkérése alól.”
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(2) Az Lt. 6. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A magyar légtérben a pilóta nélküli légijármű-rendszerek távirányításához szükséges berendezést és a pilóta
nélküli légijárműre rögzített hasznos teher vagy bármilyen eszköz adatkommunikációjához szükséges berendezést
üzemeltetni a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökének
a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló rendeletének megfelelően lehet.
(6) A magyar légtér pilóta nélküli légijárművel és pilóta nélküli állami légijárművel jogszerűen végrehajtott
UAS-műveletre – ide nem értve a zárt térben az ingatlan tulajdonosának vagy használójának jóváhagyásával
végrehajtott UAS-műveletet – a pilóta nélküli légijárművek használatát támogató, az aktuális légtér információkat
és egyéb korlátozásokat tartalmazó honlap és mobilalkalmazás kormányrendeletben meghatározott használatával
vehető igénybe.”
7. §		
Az Lt. 10. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A magyar légtérben a nemzetbiztonság, a közrend, a repülésbiztonság és a közbiztonság érdekében, az arra
jogosított szervezetek a pilóta nélküli légijárműveket detektálhatják, leszállásra szólíthatják fel, feltartóztathatják és
jogszabályban meghatározott esetben elektronikai úton zavarhatják, valamint elektronikai vagy mechanikai úton
földre kényszeríthetik a frekvenciahasználatra vonatkozó szabályok betartásával.
(2b) A feltartóztatott pilóta nélküli légijárműnek a leszállásra való felszólítást, jelzést haladéktalanul követnie
kell. A felszólításnak nem engedelmeskedő pilóta nélküli légijárművet a magyar légtér igénybevételéről szóló
kormányrendeletben foglalt esetekben földre lehet kényszeríteni.”
8. §		
Az Lt. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A magyar állami légijárművet, a pilóta nélküli állami légijárművet és a pilóta nélküli állami légijárművek
repüléséről szóló kormányrendeletben meghatározott esetben a pilóta nélküli légijármű üzembentartóját a katonai
légügyi hatóság veszi nyilvántartásba.”
9. §

(1) Az Lt. „A légijármű nyilvántartás” című alcíme a következő 17. §-sal egészül ki:
„17. § (1) A légiközlekedési hatóság nyilvántartást vezet a repülőeszközökről, a pilóta nélküli játék légijármű
kivételével a pilóta nélküli légijármű-rendszerekről, valamint pilóta nélküli légijármű-rendszer üzembentartókról.
(2) A repülőeszköz és pilóta nélküli légijármű-rendszer – a pilóta nélküli játék légijármű kivételével – akkor veheti
igénybe a magyar légteret, ha a légiközlekedési hatóság nyilvántartásba vette.
(3) Bérelt pilóta nélküli légijármű-rendszer és repülőeszköz nyilvántartásba vétele esetén a tulajdonos hozzájárulása
szükséges a nyilvántartásba vételhez.
(4) A pilóta nélküli légijármű-rendszerek nyilvántartása – a pilóta nélküli légijármű-rendszerek jogszerű
használatának ellenőrzése érdekében – tartalmazza
a) a természetes személy tulajdonos esetén a tulajdonos természetes személyazonosító adatait, a lakcímét,
b) a jogi személy tulajdonos esetén a jogi személy nevét, adószámát, székhelyét,
c) a tulajdonos e-mail-címét, telefonszámát, jogi személy esetén a kapcsolattartó e-mail címét és telefonszámát,
d) a pilóta nélküli légijármű gyártójának nevét,
e) a pilóta nélküli légijármű típusát, altípusát, sorozatszámát, valamint
f ) a légiközlekedési hatóság által generált nyilvántartási jelet.
(5) A (4) bekezdés szerinti nyilvántartás a (4) bekezdés d)–f ) pontjában meghatározott adatok vonatkozásában
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
(6) A légiközlekedési hatóság a pilóta nélküli légijármű-rendszert a tulajdonos kérésére törli a nyilvántartásból, ha
a) az üzemben tartását végleg megszüntették;
b) üzemeltetésre végleg alkalmatlanná vált; vagy
c) megsemmisült.
(7) Az (EU) 2019/947 bizottsági végrehajtási rendelet 14. cikk (5) bekezdésében meghatározott pilóta nélküli
légijármű-rendszer üzembentartóinak nyilvántartása tartalmazza
a) a természetes személy üzembentartó esetén az üzembentartó természetes személyazonosító adatait, valamint
lakcímét,
b) a jogi személy üzembentartó esetén a jogi személy nevét, adószámát, székhelyét,
c) az üzembentartó e-mail-címét, telefonszámát, jogi személy esetén a kapcsolattartó e-mail-címét és telefonszámát,
d) – amennyiben azt jogszabály előírja – a kötelező felelősségbiztosítási kötvény számát,
e) a légiközlekedési hatóság által generált nyilvántartási számot, valamint
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f ) az (EU) 2019/947 bizottsági végrehajtási rendelet 14. cikk (2) bekezdés e) és f ) pontja szerinti nyilatkozatokat.
(8) A (7) bekezdés szerinti nyilvántartás a (7) bekezdés d)–f ) pontjában meghatározott adatok vonatkozásában
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
(9) Ha a (7) bekezdésben meghatározott pilóta nélküli légijármű-rendszer üzembentartója és tulajdonosa nem
azonos, a pilóta nélküli légijármű-rendszer üzembentartója a légiközlekedési hatóság részére bejelenti az általa
üzemben tartott pilóta nélküli légijármű nyilvántartási jelét.
(10) A pilóta nélküli légijármű-rendszer üzembentartót a légiközlekedési hatóság törli a nyilvántartásból, ha
a) az üzembentartó kéri, vagy
b) az üzembentartó meghal, vagy jogutód nélkül megszűnik.
(11) A (4) és (7) bekezdésben meghatározott nyilvántartásba vételt az UAS-műveletek megkezdését megelőzően
legalább tíz nappal kell kérelmezni.
(12) A tulajdonos a (4) bekezdés szerinti nyilvántartásban, a pilóta nélküli légijármű-rendszer üzembentartó pedig
a (7) bekezdés szerinti nyilvántartásban kezelt adatokban bekövetkezett változásokat 15 napon belül bejelenti
a légiközlekedési hatóság részére.
(13) A repülőeszköz-nyilvántartás – a repülőeszközök jogszerű használatának ellenőrzése érdekében – az alábbi
adatokat tartalmazza:
a) a repülőeszköz fajtáját,
b) a repülőeszköz azonosító jelét,
c) a repülőeszköz gyártmányát, típusát, altípusát, a méretét,
d) a repülőeszköz gyártási számát,
e) a repülőeszköz gyártása évét,
f ) a repülőeszköz megfelelőségi tanúsítványa, vagy a korlátozott megfelelőségi tanúsítványa minősítését,
kiadásának dátumát, valamint a megfelelőségi tanúsítvány időbeli hatályának dátumát,
g) a repülőeszköz törzskönyvi számát,
h) természetes személy tulajdonos esetén a tulajdonos természetes személyazonosító adatait, valamint a lakcímét,
i) jogi személy tulajdonos esetén a jogi személy nevét, adószámát, székhelyét,
j) természetes személy üzembentartó esetén az üzembentartó természetes személyazonosító adatait, valamint
a lakcímét,
k) jogi személy üzembentartó esetén a jogi személy nevét, adószámát, székhelyét.
(14) A (13) bekezdés szerinti nyilvántartás a (13) bekezdés a)–g) pontjában meghatározott adatok vonatkozásában
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
(15) A légiközlekedési hatóság a repülőeszközt a tulajdonos kérésére törli a nyilvántartásból, ha
a) az üzemben tartását végleg megszüntették;
b) üzemeltetésre végleg alkalmatlanná vált; vagy
c) megsemmisült.”
(2) Az Lt. 17. §-a a következő (16)–(18) bekezdéssel egészül ki:
„(16) A repülőeszközök, a pilóta nélküli légijármű-rendszerek és a pilóta nélküli légijármű-rendszer üzembentartók
nyilvántartásba vételéért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
(17) A légiközlekedési hatóság az ügyfél kérelmére a pilóta nélküli légijármű-rendszer nyilvántartásba vételéről
a (4) bekezdés szerinti, a pilóta nélküli légijármű-rendszerek üzembentartói nyilvántartásba vételéről pedig
a (7) bekezdésben meghatározott adattartalommal igazolást állít ki. Az ügyfél az igazolásért igazgatási szolgáltatási
díjat fizet.
(18) A légiközlekedési hatóság a nyilvántartásba vételről az ügyfél erre irányuló kérelme és igazgatási szolgáltatási
díj megfizetése ellenében a (13) bekezdésben szereplő adatokkal megegyező tartalommal igazolást állít ki
a tulajdonos és a tanúsító szervezet részére.”
10. §		
Az Lt. 54. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A pilóta nélküli állami légijármű parancsnoka a pilóta nélküli állami légijármű kezelője.”
11. §		
Az Lt. IV. Fejezete a következő 60/A. §-sal egészül ki:
„60/A. § A pilóta nélküli légijármű és a pilóta nélküli állami légijármű parancsnoka felelős a pilóta nélküli légijármű
és más légijármű közötti biztonságos elkülönítés betartásáért.”
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12. §		
Az Lt. 61/A. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A Társaság a pilóta nélküli légijárművek használatát támogató, az aktuális légtér információkat és egyéb
korlátozásokat tartalmazó honlap és mobilalkalmazás üzemeltetésével összefüggésben, a légtér jogszerű
használatának biztosítása, a jogszerű légtérhasználat ellenőrzésének elősegítése és a (9) bekezdésben
meghatározott adatszolgáltatási tevékenység ellátása érdekében kezeli a távoli pilóta
a) nevére, születési helyére, születés idejére, lakcímére vonatkozó adatokat,
b) e-mail-címére, mobiltelefonszámára vonatkozó adatot,
c) a honlap és mobilalkalmazás használatával összefüggésben teljesített fizetéssel kapcsolatos banki tranzakció
azonosító adatait, valamint
d) a személyazonosító igazolványa – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi
LXVI. törvény 29. § (2)–(3) bekezdésében meghatározott adatokat tartalmazó – felületének képét, vagy az útlevele
adatoldalának képét,
a felhasználói fiókja érvényességi idejének lejártától számított 60 napig.
(9) A Társaság által a pilóta nélküli légijárművek használatát támogató, az aktuális légtér információkat és egyéb
korlátozásokat tartalmazó honlap és mobilalkalmazás működtetésével összefüggésben tárolt adatok köréből
a rendvédelmi feladatot, nemzetbiztonsági feladatot, bűnmegelőzési feladatot ellátó, nyomozó hatósági jogkört
gyakorló, a terrorizmust elhárító szerv, a légiközlekedési hatóság, továbbá a bíróság az adatállományból közvetlen
hozzáféréssel adatot vehet át vagy eseti megkeresés alapján, az adatkezelés céljának megjelölésével adatot
igényelhet.”
13. §		
Az Lt. 63/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„63/D. § A munkáltató a légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyekre és tanúsítványokra vonatkozó formai
követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében
történő meghatározásáról, a 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról és a 805/2011/EU
bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. február 20-i (EU) 2015/340 bizottsági rendelet
IV. melléklet A. alrész 1. szakasz ATCO.MED.A.020 pontja, továbbá a légiforgalmi szolgáltatást/léginavigációs
szolgálatokat és más légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkciókat és azok felügyeletét ellátó szolgáltatókra
vonatkozó közös követelmények meghatározásáról, valamint a 482/2008/EK rendelet, az 1034/2011/EU,
az 1035/2011/EU és az (EU) 2016/1377 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről, továbbá a 677/2011/
EU rendelet módosításáról szóló, 2017. március 1-jei (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet XIII. melléklet
A. alrészének végrehajtása érdekében ellenőrzési rendszert alakít ki.”
14. §		
Az Lt. 65/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervezet engedélyét – az állami légijármű és a pilóta nélküli állami
légijármű üzembentartója és üzemeltetője, az állami repülések céljára szolgáló repülőtér és a közös felhasználású
repülőtér üzembentartója és üzemeltetője, az állami légiforgalmi szolgálat repülésbiztonsági szervezetének
kivételével – a légiközlekedési hatóság adja ki. Az állami légijármű és a pilóta nélküli állami légijármű
üzembentartója és üzemeltetője, az állami repülések céljára szolgáló repülőtér és a közös felhasználású repülőtér
üzembentartója és üzemeltetője, és az állami légiforgalmi szolgálat repülésbiztonsági szervezetének engedélyét
a katonai légügyi hatóság adja ki. A légiközlekedési hatóság és a katonai légügyi hatóság – a légi-, a vasúti és
a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló törvényben meghatározott
szakmai vizsgálattal összefüggésben történő kapcsolattartás biztosítása céljából – tájékoztatja az illetékes
közlekedésbiztonsági szervet a kiadott, felfüggesztett és visszavont engedélyekről.”
15. §

(1) Az Lt. 66/A. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(E törvényben, az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben és az Európai Unió rendeletében előírt)
„i) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) hatálya alá tartozó jogsértő magatartások kivételével a pilóta nélküli
légijármű üzemeltetésére”
(vonatkozó rendelkezések megsértőivel szemben – a légiközlekedési bírság kivetésének részletes szabályairól és a beszedett
bírság összegének felhasználási rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint – 100 000 000 Ft-ig terjedő
bírság szabható ki. Nincs helye a légiközlekedési bírság kiszabásának, ha a jogsértő cselekmény elkövetése óta öt év eltelt.)
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(2) Az Lt. 66/A. §-a a következő (2b)–(2h) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) A pilóta nélküli légijármű-rendszer üzembentartója, és a (2d) bekezdés szerinti esetben a pilóta nélküli
légijárművet használatba vevő személy felelős az általa üzemben tartott vagy használt pilóta nélküli légijármű
üzembentartására, használatára vonatkozó – jogszabályokban meghatározott – előírások betartásáért.
A légiközlekedési hatóság által vezetett nyilvántartásba nem vett pilóta nélküli légijárművel elkövetett jogsértésért
az elkövető személy felelős.
(2c) A (2b) bekezdésben említett előírások megszegése (a továbbiakban: szabályszegés) esetén a légiközlekedési
bírságot a légiközlekedési hatóság, – vagy amennyiben az eljárás az általános rendőrségi feladatok ellátására
létrehozott szervnél indult, e szerv – a pilóta nélküli légijármű üzembentartójával, a (2d) bekezdésében
meghatározott esetben pedig a pilóta nélküli légijárművet használatba vevő személlyel szemben szabja ki.
(2d) Ha a pilóta nélküli légijárművet az üzembentartó a szabályszegést megelőzően más természetes személy vagy
nem természetes személy használatába adta, ezt a használatba vevő személy által tett, közokiratba, vagy teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a (2e) bekezdés szerinti adatokat tartalmazó nyilatkozattal igazolhatja.
(2e) A (2d) bekezdés szerinti közokiratnak vagy magánokiratnak tartalmaznia kell
a) a pilóta nélküli légijármű típusát és nyilvántartási jelét,
b) a hatósági nyilvántartásba vett üzembentartó nyilvántartási számát,
c) a természetes személy üzembentartó és a használatba vevő természetes személyazonosító adatait, lakcímét,
nem természetes személy üzembentartó és használatba vevő esetén annak megnevezését és székhelyének
(telephelyének) címét, továbbá
d) az átadás és átvétel tényét, valamit azon időszak megjelölését, amelyre a pilóta nélküli légijárművet a használatba
vevő az üzembentartótól átvette.
(2f ) Az üzembentartó mentesül a kiszabott légiközlekedési bírság megfizetése alól, ha a pilóta nélküli légijármű
a szabályszegés időpontját megelőzően jogellenesen került ki a birtokából és igazolja, hogy a jogellenességgel
összefüggésben – a bírságot kiszabó határozat kézbesítését megelőzően – kezdeményezte a megfelelő hatóság
eljárását.
(2g) A használatba vevő mentesül a kiszabott légiközlekedési bírság megfizetése alól, ha a pilóta nélküli légijármű
a szabályszegés időpontját megelőzően jogellenesen került ki a birtokából és igazolja, hogy a jogellenességgel
összefüggésben – a bírságot kiszabó határozat kézbesítését megelőzően – kezdeményezte a megfelelő hatóság
eljárását.
(2h) Ha a szabályszegést elkövető kiléte a helyszíni intézkedés során, vagy a közigazgatási hatósági eljárásban
ismertté válik, az elkövetővel szemben kell a légiközlekedési bírságot kiszabni.”
16. §		
Az Lt. VII. Fejezete a következő 66/D. §-sal egészül ki:
„66/D. § (1) A légiközlekedési hatóság által a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló
kormányrendelet alapján kiadott engedéllyel rendelkező képző szervezet, valamint a távoli pilóták képzését és
vizsgáztatását végző szervezetek kijelöléséről, a távoli pilóták képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól,
valamint a vizsgán való részvétel díjáról szóló miniszteri rendelet szerint bejelentés alapján tevékenységet
végző képzőszervezetek felett ellátott felügyeleti feladatok ellátásért az engedélyezett, valamint a bejelentés
alapján nyilvántartásba vett szervek évente felügyeleti díjat fizetnek. A felügyeleti díjat 2021. évre vonatkozóan
2021. június 30. napjáig, azt követően az adott évre vonatkozó felügyeleti díjat január 31-ig kell a légiközlekedési
hatóság számlájára átutalással megfizetni.
(2) A felügyeleti díj a légiközlekedési hatóságot illeti meg, amely azt a felügyeleti feladataival összefüggésben
használhatja fel.
(3) A felügyeleti díj éves mértéke az engedélyezett képző szervezet esetén 290 000 forint, bejelentés alapján
tevékenységet végző szervezet esetén 165 000 forint.”
17. §

(1) Az Lt. 71. § 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A törvény alkalmazásában)
„1. állami célú légiközlekedés: a honvédelmi, a vámhatósági és a rendvédelmi célú légiközlekedés, amely végezhető
állami légjárművel, pilóta nélküli állami légijárművel, valamint polgári légijárművel, vagy pilóta nélküli légjárművel
abban az esetben, ha a repülés honvédelmi, vámhatósági vagy rendvédelmi célt szolgál;
2. állami légijármű: a honvédelemért felelős miniszter rendeletében meghatározott nyilvántartásba bejegyzett,
honvédelmi, vámhatósági vagy rendvédelmi szervek céljára szolgáló légijármű;”
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(2) Az Lt. 71. § 35. és 36. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A törvény alkalmazásában)
„35. pilóta nélküli légijármű (UA): az (EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikk 1. pontja
szerinti fogalom;
36. pilóta nélküli légijármű-rendszer (UAS): az (EU) 2019/947 bizottsági végrehajtási rendelet 2. cikk 1. pontja szerinti
fogalom;”
(3) Az Lt. 71. § 42. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A törvény alkalmazásában)
„42. pilóta nélküli állami légijármű: honvédelmi, vámhatósági, rendvédelmi és rendvédelmi feladatot ellátó szervek
céljára szolgáló, a honvédelemért felelős miniszter rendeletében meghatározott nyilvántartásba felvett légijármű,
továbbá a pilóta nélküli állami légijárművek repüléséről szóló kormányrendeletben meghatározott üzembentartó
által üzemben tartott pilóta nélküli légijármű;”
(4) Az Lt. 71. §-a a következő 47–56. ponttal egészül ki:
(A törvény alkalmazásában)
„47. pilóta nélküli légijármű-rendszer üzembentartója (UAS-üzembentartó): az (EU) 2019/947 bizottsági végrehajtási
rendelet 2. cikk 2. pontja szerinti fogalom;
48. távoli pilóta: az (EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikk 27. pontja szerinti fogalom;
49. pilóta nélküli állami légijármű kezelő: a pilóta nélküli állami légijármű rendszer kezelésére, üzemeltetésére,
vezetésére jogosult, képzésben részesült, és eredményes vizsgát tett vagy kiképzés alatt álló személy, akinek
a tevékenysége a légiközlekedés biztonságát befolyásolhatja;
50. pilóta nélküli játék légijármű: a játékok biztonságáról szóló, 2009. június 18-i (EK) 2009/48 európai parlamenti és
tanácsi irányelv alapján játéknak minősülő és 120 g maximális felszálló tömeget el nem érő, adatrögzítő eszközzel
fel nem szerelt pilóta nélküli légijármű, amely a távoli pilótától 100 méternél nagyobb távolságra eltávolodni nem
képes;
51. segítő személy: az a személy, aki a pilóta nélküli légijármű vagy a pilóta nélküli állami légijármű repülésének adott
pillanatában a repülés helyszínén tartózkodik és az UAS-művelet biztonságos végrehajtásában a távoli pilóta, vagy
a pilóta nélküli állami légijármű kezelő tevékenységét segíti;
52. UAS-művelet: UAS-sal végzett légiközlekedési tevékenység;
53. UA irányítása: UAS-művelet végrehajtását eredményező, vagy ahhoz kapcsolódó tevékenységek összessége;
54. állami szerv feladatának végrehajtása érdekében végzett UAS-művelet: pilóta nélküli légijárművel valamely állami
szerv vagy közfeladatot ellátó szervezet feladatának végrehajtása érdekében, az állami szerv vagy közfeladatot
ellátó szervezet által vagy annak megbízásából végzett tevékenység;
55. gazdasági célú UAS-művelet: pilóta nélküli légijármű megrendelésre vagy saját célra történő, gazdasági
tevékenységként végzett vagy gazdasági céllal összefüggő használata, ideértve különösen a filmforgatást,
a sajtótermékek előállítását vagy a kereskedelmi célból végzett képfelvétel készítését;
56. szabadidős célú UAS-művelet: pilóta nélküli légijármű kedvtelési célú, gazdasági célú használattal össze nem
függő, és nem állami szerv feladatának végrehajtása érdekében végzett használata.”
18. §

(1) Az Lt. 74. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap)
„i) a miniszter, hogy a rendvédelemért felelős miniszterrel és a honvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben
a repülésbiztonság összehangolt irányítása érdekében szükséges Nemzeti Repülésbiztonsági Programra és
a Repülésbiztonság-irányítási Rendszer működtetésére vonatkozó részletes szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)
(2) Az Lt. 74. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap)
„d) a miniszter, hogy a távoli pilóta képzését és vizsgáztatását végző szervezetek kijelölését, valamint a távoli pilóta
képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályait, a vizsgán való részvétel díját,”
(rendeletben állapítsa meg.)
(3) Az Lt. 74/A. § (1) bekezdés t) és u) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)
„t) a légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyekre és tanúsítványokra vonatkozó formai követelményeknek
és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő
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meghatározásáról, a 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról és a 805/2011/EU bizottsági
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. február 20-i (EU) 2015/340 bizottsági rendelet,
u) a légiforgalmi szolgáltatást/léginavigációs szolgálatokat és más légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkciókat és
azok felügyeletét ellátó szolgáltatókra vonatkozó közös követelmények meghatározásáról, valamint a 482/2008/EK
rendelet, az 1034/2011/EU, az 1035/2011/EU és az (EU) 2016/1377 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről,
továbbá a 677/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. március 1-jei (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási
rendelet,”
(4) Az Lt. 74/A. § (1) bekezdése a következő z) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)
„z) a pilóta nélküli légi járművekkel végzett műveletekre vonatkozó szabályokról és eljárásokról szóló, 2019. május 24-i
(EU) 2019/947 bizottsági végrehajtási rendelet.”
(5) Az Lt. 74/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A pilóta nélküli légijárművek üzemelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi
CLXXIX. törvény 1–20. §-ával módosított rendelkezések tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs
társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról
szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes
bejelentése megtörtént.”
19. §		
Az Lt. a következő 77. §-sal egészül ki:
„77. § A kijelölt eseti légtérben végrehajtott UAS-művelet során az adott eseti légtér jogosultjaként a távoli pilóta
a pilóta nélküli légijárművek használatát támogató, az aktuális légtér információkat és egyéb korlátozásokat
tartalmazó mobilalkalmazásban 2021. július 31. előtt akkor jelöli be az általa használt, a vonatkozó szabályok szerint
aktivált légteret, ha azt a magyar légtér igénybevételéről szóló kormányrendelet előírja.”
20. §		
Az Lt.
a)
3. § (2b) bekezdés o) pontjában az „állami légijárművekkel” szövegrész helyébe az „állami légijárművekkel és
a pilóta nélküli állami légijárművekkel” szöveg,
b)
3. § (2e) bekezdés g) és h) pontjában és a 41. § (5) bekezdésében az „állami légijármű” szövegrész helyébe
az „állami légijármű és a pilóta nélküli állami légijármű” szöveg,
c)
3. § (2f ) bekezdés a) pontjában az „állami légi jármű és légijármű-berendezés” szövegrész helyébe az „állami
légi jármű, pilóta nélküli állami légijármű, légijármű-berendezés és pilóta nélküli állami légijármű rendszer”
szöveg,
d)
3/A. § (1) bekezdésének záró szövegrészében a „tevékenyég” szövegrész helyébe a „tevékenység” szöveg,
e)
3/F. § (5) bekezdésben és a 21. §-ában az „Állami légijármű” szövegrész helyébe az „Állami légijármű és a pilóta
nélküli állami légijármű” szöveg,
f)
20/B. § (3) bekezdésében az „állami légijárművel” szövegrész helyébe az „állami légijárművel és pilóta nélküli
állami légijárművel” szöveg,
g)
46. § (2) bekezdésben a „pilóta nélküli állami légijármű” szövegrész helyébe „a pilóta nélküli állami
légijárművek repüléséről szóló kormányrendeletben meghatározott esetben a pilóta nélküli állami légijármű”
szöveg,
h)
52. § (1) bekezdésében az „Az állami légijármű” szövegrész helyébe az „Az állami légijármű és a pilóta nélküli
állami légijárművek repüléséről szóló kormányrendeletben meghatározott esetben a pilóta nélküli állami
légijármű” szöveg,
i)
65/A. § (1) bekezdésében az „állami légijármű” szövegrész helyébe az „állami légijármű és a pilóta nélküli
állami légijárművek repüléséről szóló kormányrendeletben meghatározott esetben a pilóta nélküli állami
légijármű” szöveg,
j)
VII. Fejezete címében a „zajvédelmi díj” szövegrész helyébe a „zajvédelmi díj és felügyeleti díj” szöveg,
k)
66/A. § (2) bekezdés b) pontjában a „g) pontjába tartozó esetekben, valamint a pilóta nélküli légijárművekre
vonatkozó szabályok megsértése esetén” szövegrész helyébe a „g) és i) pontjában meghatározott esetben”
szöveg,
l)
73/B. § j) pontjában a „szabályait” szövegrész helyébe a „szabályait,” szöveg,
m)
1. mellékletében foglalt táblázat I. címében az „engedélyezett” szövegrész helyébe a „deklarált vagy
engedélyezett” szöveg,

10387

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 285. szám

n)
o)

1. mellékletében foglalt táblázat V. címében az „engedélyezett” szövegrész helyébe a „deklarált vagy
engedélyezett” szöveg,
1. mellékletében foglalt táblázat VII. címében az „1034/2011 és 1035/2011 EU rendeletek” szövegrész helyébe
a „2017/373 EU rendelet” szöveg

lép.

2. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény módosítása
21. §

(1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 166. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Aki pilóta nélküli légijármű jogosulatlan használata során más lakásáról, egyéb helyiségéről, vagy ezekhez
tartozó bekerített helyről jogosulatlanul hang- vagy képfelvételt készít, szabálysértést követ el.”
(2) A Szabs. tv. a következő 183. alcímmel egészül ki:
„183. Pilóta nélküli légijárművel végzett jogosulatlan tevékenység
229. § (1) Aki lakott terület felett pilóta nélküli légijárművet jogosulatlanul használ, szabálysértést követ el.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a hivatásos katasztrófavédelmi szerv erre felhatalmazott
ügyintézője is szabhat ki helyszíni bírságot.”

3. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása
22. §		
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény „Tiltott adatszerzés” című alcíme a következő 422/A. §-sal
egészül ki:
„422/A. § (1) Aki pilóta nélküli légi jármű jogosulatlan használatával más lakását, egyéb helyiségét, vagy ezekhez
tartozó bekerített helyet megfigyeli és az ott történteket rögzíti, ha más bűncselekmény nem valósul meg, vétség
miatt elzárással büntetendő.
(2) Egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, ha más bűncselekmény nem valósul meg, aki
az (1) bekezdésben meghatározott megfigyelés során készített hang- vagy képfelvételt a nagy nyilvánosság számára
hozzáférhetővé teszi.
(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott bűncselekmény csak magánindítványra büntethető.”

4. Záró rendelkezések
23. §

(1)	Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 15. § (1) bekezdése a kihirdetést követő 16. napon lép hatályba.
(3) A 9. § (2) bekezdése és a 16. § a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.

24. §		
Az 1–20. § tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i
(EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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