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II. Törvények

2021. évi CXXXVIII. törvény
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Ukrajna között a közös légtér létrehozásáról szóló 
megállapodás kihirdetéséről*

1. §  Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Ukrajna 
között a  közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás (a  továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának 
elismerésére.

2. §  Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. §  A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.

4. §  Az Országgyűlés jóváhagyja a  Megállapodásnak a  38. CIKK 3. bekezdésében meghatározott időponttól kezdődő 
ideiglenes alkalmazását.

5. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. §, a 3. § és az 1. melléklet a Megállapodás 38. CIKK 3. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) A 4. § a Megállapodás 38. CIKK 2. bekezdésében meghatározott időpontban hatályát veszti.
 (4) A Megállapodás, a 2. §, a 3. § és az 1. melléklet hatálybalépésének naptári napját, valamint a 4. § szerinti ideiglenes 

alkalmazás kezdetének naptári napját és a  (3) bekezdésben meghatározott időpont naptári napját a külpolitikáért 
felelős miniszter annak ismertté válását követően a  Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével 
állapítja meg.

6. §  Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

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

1. melléklet a 2021. évi CXXXVIII. törvényhez

„MEGÁLLAPODÁS KÖZÖS LÉGTÉR LÉTREHOZÁSÁRÓL EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS TAGÁLLAMAI, 
ÉS MÁSRÉSZRŐL UKRAJNA KÖZÖTT

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. december 14-i ülésnapján fogadta el.
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ÍRORSZÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

A HORVÁT KÖZTÁRSASÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

MAGYARORSZÁG,

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

az Európai Unióról szóló szerződés és az  Európai Unió működéséről szóló szerződés (a  továbbiakban: 
az EU-szerződések) feleiként és az Európai Unió tagállamaiként (a továbbiakban: az EU-tagállamok),

és

AZ EURÓPAI UNIÓ, a továbbiakban: az EU,

egyrészről,

és

UKRAJNA, másrészről,

a továbbiakban együttesen: a felek,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy olyan közös légteret (a  továbbiakban: a  közös légtér) hozzanak létre, amely a  felek 
számára a  légi közlekedési piac vonatkozásában kölcsönös piacra jutást tesz lehetővé, és amelyben egyenlő 
versenyfeltételek és – többek között a  biztonságra, a  védelemre, a  légiforgalmi szolgáltatásra, a  társadalmi 
kérdésekre és a környezetvédelemre vonatkozóan – azonos szabályok érvényesülnek;

FELISMERVE a  nemzetközi polgári repülés integrált jellegét, valamint Ukrajnának és az  EU-tagállamoknak 
a  nemzetközi légiközlekedési szervezetekben – különösen a  Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetben (ICAO) 
és a  Légi Navigáció Biztonságáért felelős Európai Szervezetben – való tagságból, valamint harmadik felekkel és 
nemzetközi szervezetekkel kötött nemzetközi megállapodásokból fakadó jogait és kötelezettségeit;



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 235. szám 11201

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy elmélyítsék a  felek között a  légi közlekedés, és ezen belül az  ipari együttműködés 
területén megvalósuló együttműködést, valamint hogy a gazdasági, kulturális és közlekedési kapcsolatok erősítése 
érdekében építsenek a légi járatok meglévő rendszerére;

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy előmozdítsák a  légiközlekedési lehetőségek bővülését – a  légiközlekedési hálózatok 
fejlesztése révén is – annak érdekében, hogy eleget tegyenek az utasok és a fuvaroztatók megfelelő légi közlekedési 
szolgáltatások iránti igényeinek;

FELISMERVE a légi közlekedésnek a kereskedelem, az idegenforgalom és a befektetések előmozdítása terén játszott 
szerepét;

FIGYELEMMEL a  Chicagóban 1944. december 7-én aláírásra megnyitott, nemzetközi polgári repülésről szóló 
egyezményre;

SZEM ELŐTT TARTVA, hogy az  egyrészről az  Európai Unió, az  Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, 
másrészről Ukrajna közötti társulási megállapodás előírja, hogy a felek közötti, a felek kereskedelmi szükségleteihez 
igazított szállítás összehangolt fejlesztésének biztosítása érdekében a kölcsönös piaci hozzáférés feltételei, valamint 
a légiközlekedési szolgáltatásnyújtás feltételei külön megállapodásokban szabályozhatók;

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy lehetővé tegyék a  légitársaságok számára, hogy nyílt piacon versenyképes árakat és 
szolgáltatásokat nyújtsanak az utasoknak és a fuvaroztatóknak;

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy a  légi közlekedési ipar minden ágazata – a  légitársaságok munkavállalóit is beleértve – 
részesüljön egy liberalizált megállapodás előnyeiből;

AZZAL A SZÁNDÉKKAL, hogy alapul vegyék a meglévő légi közlekedési megállapodások keretét a piacokhoz való 
hozzáférés fokozatos megnyitásának, valamint az  előnyök mindkét fél fogyasztói, légitársaságai, munkavállalói és 
közösségei számára való maximalizálásának céljával;

MEGÁLLAPODVA ABBAN, hogy – az  EU-szerződésekben és Ukrajna alkotmányában foglalt rendelkezések 
sérelme nélkül – célszerű a  közös légtérre vonatkozó szabályokat az  Európai Unióban hatályban lévő vonatkozó 
jogszabályokra alapozni, amint azt e megállapodás I. melléklete is előírja;

TUDOMÁSUL VÉVE, hogy légi közlekedési jogszabályaiba Ukrajna be kívánja építeni a  vonatkozó európai uniós 
követelményeket és előírásokat, és ennek részeként jogszabályait összhangba kívánja hozni az uniós jog jövőbeni 
fejlődésével;

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy a  nemzetközi légi közlekedésben a  legmagasabb fokú biztonságot és védelmet 
biztosítsák, és ismételten kifejezésre juttatva súlyos aggodalmukat a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, 
a  légi járművek működését károsan befolyásoló és az  utazóközönségnek a  polgári repülés biztonságába vetett 
bizalmát megingató olyan cselekedetek, illetve azokkal való fenyegetések miatt, amelyek a légi járművek biztonsága 
ellen irányulnak;

FELISMERVE azokat az előnyöket, amelyekben mindkét fél részesülhet a közös légtérre vonatkozó szabályoknak való 
teljes körű megfelelésből eredően, ideértve a piacokhoz való hozzáférés megnyitását, továbbá az előnyök mindkét 
fél fogyasztói és iparágai számára történő maximalizálását;

FELISMERVE, hogy a közös légtér létrehozása, illetve szabályainak végrehajtása adott esetben nem valósulhat meg 
átmeneti intézkedések nélkül, és hogy a megfelelő segítségnyújtás fontos ebben a vonatkozásban;

HANGSÚLYOZVA, hogy a  légitársaságokat átlátható és megkülönböztetésmentes bánásmód illeti meg a  légi 
közlekedési infrastruktúrákhoz – többek között a  repülőterekhez – való hozzáférés vonatkozásában, különösen 
akkor, ha ezen infrastruktúrák csak korlátozott mértékűek;

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy a  légitársaságok számára egyenlő versenyfeltételeket biztosítsanak, a  kölcsönösen 
elfogadott szolgáltatások nyújtásához méltányos és azonos lehetőségeket biztosítva légitársaságaik számára;

FELISMERVE, hogy az  állami támogatások hátrányosan befolyásolhatják a  légitársaságok közötti versenyt, és 
veszélyeztethetik e megállapodás alapvető célkitűzéseit;

MEGERŐSÍTVE a  környezetvédelem jelentőségét a  nemzetközi légi közlekedési politika fejlesztése és alkalmazása 
során, valamint felismerve a szuverén államok jogát arra, hogy e célból megfelelő intézkedéseket tegyenek;
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TUDOMÁSUL VÉVE a  fogyasztóvédelem jelentőségét, beleértve a  Montrealban, 1999. május 28-án létrejött, 
a nemzetközi légi szállítás egyes szabályainak egységesítéséről szóló egyezmény által garantált védelmet;

ÜDVÖZÖLVE a  felek között zajló azon párbeszédet, amelynek célja az  egyéb területeken való együttműködés 
fokozása, különösen a személyek szabad mozgásának elősegítése érdekében;

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

I. CÍM
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. CIKK
Célok és hatály
E megállapodás célja olyan közös légtér fokozatos létrehozása az Európai Unió, annak tagállamai és Ukrajna között, 
amely különösen a  biztonság, a  védelem, a  légiforgalmi szolgáltatás, a  környezetvédelem, a  fogyasztóvédelem és 
a  számítógépes helyfoglalási rendszerek területére, valamint egyes szociális szempontokra vonatkozó azonos 
szabályokon alapul. E  célból ez  a  megállapodás meghatározza a  felek között alkalmazandó szabályokat, műszaki 
követelményeket, igazgatási eljárásokat, alapvető üzemeltetési szabványokat és végrehajtási szabályokat.
Az említett közös légtér alapját a  légi közlekedési piachoz való szabad hozzáférés és az egyenlő versenyfeltételek 
képezik.

2. CIKK
Fogalommeghatározások
Eltérő rendelkezés hiányában, e megállapodás alkalmazásában:

 (1) „kölcsönösen elfogadott szolgáltatások” és „meghatározott útvonalak”: az  e  megállapodás 16.  cikke és II.  melléklete 
szerinti nemzetközi légi közlekedés;

 (2) „megállapodás” ez a megállapodás, a megállapodás mellékletei és ezek módosításai;
 (3) „légi közlekedés”: utasok, poggyász, áru és postai küldemények külön-külön vagy együttesen, díj vagy 

ellenszolgáltatás ellenében légi járműveken történő közforgalmi szállítása, amely – az egyértelműség érdekében – 
magában foglalja a  menetrendszerű és a  nem menetrendszerű (charter) légi járatokat és a  teljes árufuvarozási 
szolgáltatást;

 (4) „légitársaság”: érvényes működési vagy azzal egyenértékű engedéllyel rendelkező vállalat vagy vállalkozás;
 (5) „illetékes hatóságok”: az  e  megállapodás szerinti igazgatási feladatok ellátásáért felelős kormányhivatalok vagy 

közintézmények;
 (6) „vállalat vagy vállalkozás”: a polgári vagy kereskedelmi jog alapján létrejött szervezet, beleértve a szövetkezeteket és 

a közjog vagy a magánjog hatálya alá tartozó más jogi személyeket, kivéve a nonprofit szervezeteket;
 (7) „egyezmény”: a  nemzetközi polgári repülésről szóló, 1944. december 7-én Chicagóban aláírásra megnyitott 

egyezmény, beleértve:
(a) az egyezmény 94. cikkének a) pontja értelmében hatályos valamennyi olyan módosítást, amelyet Ukrajna és 

egy EU-tagállam vagy az EU-tagállamok egyaránt megerősítettek; és
(b) az  egyezmény 90.  cikke értelmében elfogadott valamennyi mellékletet vagy módosítást, amennyiben 

az  adott melléklet vagy módosítás bármely időpontban érvényes mind Ukrajna, mind pedig – az  esettől 
függően – egy EU-tagállam vagy az EU-tagállamok vonatkozásában;

 (8) „az európai közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás (EKLT-megállapodás)”: az Európai Közösség és tagállamai, 
az Albán Köztársaság, Bosznia és Hercegovina, a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Macedónia Volt Jugoszláv 
Köztársaság, az  Izlandi Köztársaság, a Montenegrói Köztársaság, a Norvég Királyság, Románia, a Szerb Köztársaság 
és az Egyesült Nemzetek Ideiglenes Koszovói Közigazgatási Missziója1 között az európai közös légtér létrehozásáról 
létrejött többoldalú megállapodás;

1 Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244/1999 sz. ENSZ BT-határozattal és 
a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.
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 (9) „EASA”: a  polgári repülés területén közös szabályokról és az  Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, 
valamint a  91/670/EGK tanácsi irányelv, az  1592/2002/EK rendelet és a  2004/36/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban 
létrehozott Európai Repülésbiztonsági Ügynökség;

 (10) „tényleges ellenőrzés”: olyan kapcsolat, amely olyan jogokon, szerződéseken vagy bármely más eszközön alapul, 
amelyek külön-külön vagy együtt a  ténybeli, illetve jogi feltételek figyelembevételével lehetőséget nyújtanak egy 
vállalkozás feletti döntő befolyás gyakorlására, különösen az alábbiak révén:
(a) egy vállalkozás eszközeinek teljes vagy részleges használati joga;
(b) olyan jogok és szerződések, amelyek döntő befolyást biztosítanak egy vállalkozás testületeinek összetételére, 

szavazására vagy határozataira vonatkozóan, vagy egyéb módon biztosítanak döntő befolyást a vállalkozás 
üzletmenetére nézve;

 (11) „tényleges szabályozói felügyelet”: az, hogy az egyik fél azon illetékes hatósága, amely működési engedélyt adott ki 
valamely légitársaságnak:
(a) az  alkalmazandó nemzeti jogszabályokkal és rendelkezésekkel összhangban folyamatosan ellenőrzi, hogy 

az  adott fuvarozó teljesíti-e a  nemzetközi légi járatok üzemeltetésére vonatkozó, a  működési engedély 
kiadásának alapjául szolgáló kritériumokat; és

(b) a  biztonság és a  védelem tekintetében megfelelő felügyeletet tart fenn legalább az  ICAO standardokkal 
összhangban;

 (12) „EU-szerződések”: az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés;
 (13) „EU-tagállam”: az Európai Unió valamely tagállama;
 (14) „alkalmasság”: a  légitársaság alkalmassága nemzetközi légi járatok üzemeltetésére, vagyis az, hogy a  légitársaság 

kielégítő pénzügyi kapacitással és megfelelő irányítási szakértelemmel rendelkezik-e, és hajlandó-e betartani 
az említett légi járatok üzemeltetésére irányadó jogszabályokat, egyéb rendelkezéseket és követelményeket;

 (15) „az ötödik szabadságjog”: egy állam (a továbbiakban: a jogot biztosító állam) által egy másik állam (a továbbiakban: 
a  kedvezményezett állam) légitársaságai részére nemzetközi légi közlekedési szolgáltatások nyújtására biztosított 
jog vagy előjog, a jogot biztosító állam és egy harmadik állam területe között azzal a feltétellel, hogy a szóban forgó 
szolgáltatás a kedvezményezett állam területéről indul ki vagy oda irányul;

 (16) „teljes költség”: a  szolgáltatásnyújtás költségének és az  adminisztratív általános költségért felszámított észszerű 
díjnak az  összege, és adott esetben a  környezetvédelmi költségeket tükröző és nemzetiségre való tekintet nélkül 
kiszabott valamennyi alkalmazandó díj;

 (17) „ICAO”: az Egyezmény értelmében létrehozott Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet;
 (18) „nemzetközi légi közlekedés”: legalább két állam területén található pontok között megvalósuló légi közlekedés;
 (19) „intermodális fuvarozás”: utasok, poggyász, áru és postai küldemények külön-külön vagy együttesen, díj vagy 

ellenszolgáltatás ellenében légi járművön és egy vagy több felszíni közlekedési móddal történő szállítása;
 (20) „intézkedés”: valamelyik fél által hozott intézkedés, amely lehet törvény, rendelet, szabály, eljárás, határozat vagy 

adminisztratív intézkedés, vagy ölthet bármilyen más formát;
 (21) „illetőségű személy vagy jogalany”:

(a) Ukrajna esetében az  ukrán állampolgársággal rendelkező bármely személy, az  Európai Unió és tagállamai 
esetében a valamely EU-tagállam állampolgárságával rendelkező bármely személy; vagy

(b) olyan jogalany, amely:
(i) Ukrajna esetében ukrán állampolgárságú vagy illetőségű személyek vagy jogalanyok közvetlen vagy 

többségi tulajdonában áll, és a tényleges ellenőrzést felette ukrán állampolgárságú vagy illetőségű 
személyek vagy jogalanyok gyakorolják, az  Európai Unió és tagállamai esetében pedig valamely 
EU-tagállam állampolgárságával rendelkező vagy ilyen illetőségű, vagy valamely, az V. mellékletben 
meghatározott harmadik ország állampolgárságával rendelkező személyek vagy ilyen illetőségű 
jogalanyok közvetlen vagy többségi tulajdonában áll, illetve a tényleges ellenőrzést felette valamely 
EU-tagállam állampolgárságával rendelkező vagy ilyen illetőségű, vagy valamely, az e megállapodás 
V.  mellékletében felsorolt harmadik ország állampolgárságával rendelkező személyek vagy ilyen 
illetőségű jogalanyok gyakorolják; és

(ii) a központi ügyvezetés helye Ukrajna esetében Ukrajnában, az Európai Unió és tagállamai esetében 
valamelyik tagállamban van;

 (22) „illetőség”: valamely légitársasággal összefüggésben, a légitársaság azon országhoz való tartozása, amelyben eleget 
tesz a tulajdonlással, a tényleges ellenőrzéssel és a központi ügyvezetés helyével kapcsolatos követelményeknek;
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 (23) „működési engedély”:
(a) az Európai Unió és tagállamai esetében az illetékes engedélyezési hatóság által egy vállalat vagy vállalkozás 

részére kiadott, légi járatoknak a  vonatkozó uniós jogszabályokkal összhangban történő üzemeltetésére 
szóló engedély; valamint

(b) Ukrajna esetében utasoknak és/vagy árunak a  vonatkozó ukrán jogszabályokkal összhangban történő légi 
fuvarozására szóló engedély;

 (24) „ár”:
(a) a  légi járaton történő utas- és poggyászszállítás fejében a  légitársaság vagy annak ügynöke vagy 

más jegyértékesítő részére fizetendő légi viteldíjak, továbbá ezen árak alkalmazási feltételei, ideértve 
az ügynöknek és az egyéb kisegítő szolgálatoknak nyújtott díjazást és feltételeket is; valamint

(b) a postai küldemények és áru szállításáért fizetendő légi fuvardíjak, továbbá ezen árak alkalmazási feltételei, 
ideértve az ügynöknek és az egyéb kisegítő szolgálatoknak nyújtott díjazást és feltételeket is.

Ez a  fogalommeghatározás adott esetben magában foglalja a  nemzetközi légi közlekedéssel összefüggésben 
biztosított földi szállítást, illetve a légi viteldíjak és légi fuvardíjak alkalmazásának feltételeit;

 (25) „társulási megállapodás”: az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről 
Ukrajna között 2014. március 21-én és 2014. június 27-én Brüsszelben aláírt társulási megállapodás és az  annak 
helyébe lépő bármely jogi eszköz;

 (26) „a központi ügyvezetés helye”: a  légitársaság azon fél területén található központi irodája vagy székhelye, amelyen 
belül a  légitársaság elsődleges pénzügyi feladatait és működésének irányítását gyakorolják, ideértve annak 
folyamatos légi alkalmassági irányítását is;

 (27) „közszolgáltatási kötelezettség”: a  légitársaságokra háruló bármely arra vonatkozó kötelezettség, hogy egy 
meghatározott útvonalon minimális menetrendszerű légi szolgáltatást biztosítsanak, megfelelve a folyamatosságot, 
a  rendszerességet, az  árképzést és a  minimális kapacitást érintő olyan rögzített előírásoknak, amelyeknek 
a  légitársaságok nem tennének eleget, ha kizárólag üzleti érdekeiket vennék figyelembe. Az  érintett fél 
a légitársaságok számára közszolgáltatási kötelezettségeik teljesítése fejében kompenzációt nyújthat;

 (28) „SESAR”: az  „Egységes európai égbolt” ATM kutatási program, amely az  egységes európai égbolt technológiai 
vetülete, és amelynek célja, hogy az EU a légi közlekedés biztonságos és környezetbarát fejlesztését lehetővé tevő 
hatékony légiforgalmi irányítási infrastruktúrával rendelkezzen;

 (29) „állami támogatás”: bármely kormányzat, regionális szerv vagy egyéb állami szervezet által nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás, amely esetében:
(a) a  kormányzat, regionális szerv vagy más állami szervezet gyakorlata pénzeszközök – például juttatások, 

kölcsönök vagy tőkeinjekció – közvetlen átengedését, pénzeszközöknek a  vállalkozás részére történő 
lehetséges közvetlen átruházását, illetve a  vállalkozás kötelezettségeinek – például kölcsöngaranciáknak, 
tőkeinjekciónak, tulajdonlásnak, csődvédelemnek vagy biztosításnak – az átvállalását foglalja magában;

(b) a kormányzat, regionális szerv vagy más állami szervezet egyébként esedékes bevételéről lemond, azt nem 
hajtja be vagy annak mértékét indokolatlanul csökkenti;

(c) a  kormányzat, regionális szerv vagy más állami szervezet az  általános infrastruktúrától eltérő árukat vagy 
szolgáltatásokat biztosít, illetve árukat vagy szolgáltatásokat vásárol; vagy

(d) a kormányzat, regionális szerv vagy más állami szervezet kifizetéseket teljesít egy finanszírozási mechanizmus 
javára, vagy magánjogi szervet bíz meg azzal, illetve utasít arra, hogy hajtson végre egy vagy több olyan 
feladattípust az  a), b) és c)  pontban említettek közül, amelyek rendes körülmények között a  kormányra 
hárulnának, és valójában gyakorlatilag nem különböznek a kormányok által általában követett gyakorlattól;

és ezáltal a kedvezményezett előnyhöz jut.
 (30) „terület”: Ukrajna esetében az országgal határos, és annak fennhatósága alatt álló szárazföldi területek és felségvizek, 

az  Európai Unió esetében pedig azok a  földterületek (szárazföldi területek és szigetek), belvizek és felségvizek, 
amelyeken az  Európai Unióról szóló szerződés és az  Európai Unió működéséről szóló szerződés alkalmazandó, 
az említett szerződésekben és az ezeket felváltó okmányokban megállapított feltételek szerint;

 (31) „az átmenő forgalomról szóló egyezmény”: a nemzetközi légijáratok átmenő forgalmáról szóló, 1944. december 7-én 
Chicagóban megkötött egyezmény;

 (32) „használati díj”: a  légitársaságokra a  légi navigációs (többek között átrepülések esetében), valamint légiforgalom-
irányítási, repülőtéri és légiközlekedés-védelmi berendezéseknek és szolgáltatásoknak a  légi járművek, azok 
személyzete, utasai, árui és postai küldeményei általi igénybevételéért az  illetékes hatóság által kiszabott vagy 
engedélyezett díj.
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3. CIKK
A megállapodás végrehajtása

 1. A  felek minden olyan szükséges – általános vagy konkrét – intézkedést megtesznek, amely szükséges 
az  e  megállapodásból fakadó kötelezettségek teljesítéséhez, és tartózkodnak minden olyan intézkedéstől, amely 
veszélyeztetheti e megállapodás céljainak elérését.

 2. Az  e  cikk (1)  bekezdésében említett intézkedések végrehajtása nem sérti a  nemzetközi szervezetekben való 
tagságból és/vagy nemzetközi egyezményekből, különösen az  egyezményből és az  átmenő forgalomról szóló 
egyezményből fakadóan a feleket érintő jogokat és kötelezettségeket.

 3. Az e cikk (1) bekezdése szerinti intézkedések alkalmazásakor a felek e megállapodás alkalmazási körén belül:
(a) eltörölnek minden olyan egyoldalú adminisztratív, műszaki vagy egyéb intézkedést, amely közvetett módon 

korlátozó vagy megkülönböztető hatást gyakorolhat a légi szolgáltatások e megállapodás szerinti nyújtására; 
valamint

(b) tartózkodnak olyan adminisztratív, műszaki vagy jogi intézkedések megtételétől, amelyek a  légi 
szolgáltatások e megállapodás szerinti nyújtása tekintetében megkülönböztető hatást fejthetnek ki a másik 
fél területén illetőséggel rendelkező személyekkel, vállalatokkal vagy vállalkozásokkal szemben.

4. CIKK
A megkülönböztetés tilalma
E megállapodás alkalmazási körén belül és e  megállapodás különös rendelkezéseinek sérelme nélkül az  illetőségi 
alapon történő megkülönböztetés tilos.

II. CÍM
SZABÁLYOZÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS

5. CIKK
A szabályozási együttműködés általános elvei

 1. A felek minden eszközzel együttműködnek annak biztosítása érdekében, hogy az e megállapodás I. mellékletében 
felsorolt európai uniós jogszabályokban foglalt követelményeket és előírásokat Ukrajna a  nemzeti jogába 
fokozatosan beépítse és az alábbiak révén végrehajtsa:
(a) az  e  megállapodás 29.  cikkében említett vegyes bizottság (a  továbbiakban: a  vegyes bizottság) 

keretében rendszeres konzultációk tartása az  e  megállapodás I.  mellékletében felsorolt európai uniós 
jogszabályok értelmezéséről a  repülésbiztonság, a  légiközlekedés-védelem, a  légiforgalmi szolgáltatás, 
a  környezetvédelem, a  piaci hozzáférés és az  ahhoz kapcsolódó ügyek, a  szociális szempontok, 
a fogyasztóvédelem és az e megállapodás által érintett más területek tekintetében.

(b) segítségnyújtás a felek által meghatározott konkrét területeken;
(c) konzultáció és információcsere az e megállapodás 15. cikk szerinti új jogszabályokról.

 2. Ukrajna elfogadja azokat az intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az e megállapodás I. mellékletében 
felsorolt európai uniós jogszabályokban foglalt követelményeket és előírásokat az e megállapodás 33. cikkében és 
a kapcsolódó III. mellékletében szereplő átmeneti rendelkezésekkel összhangban az ukrán jogrendszerbe beépítse 
és végrehajtsa.

 3. A  felek a  vegyes bizottság keretében haladéktalanul tájékoztatják egymást arról, hogy mely hatóságaik 
illetékesek a  repülésbiztonsági felügyelet, a  légialkalmasság, a  légitársaságok engedélyezése, a  repülőtéri ügyek, 
a  légiközlekedés-védelem, a  légiforgalmi szolgáltatás, a  légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálata, 
valamint a léginavigációs és a repülőtéri díjak megállapítása tekintetében.

6. CIKK
A jogszabályok és egyéb rendelkezések betartása

 1. Az  egyik fél területére történő belépéskor, ott tartózkodáskor, illetve onnan való távozáskor a  légi közlekedésben 
részt vevő légi járműnek az  adott területre történő belépésével, valamint onnan történő kilépésével kapcsolatos, 
illetve a légi jármű üzemben tartására és irányítására vonatkozó, az adott területen alkalmazandó jogszabályokat és 
egyéb rendelkezéseket a másik fél légitársaságai betartják.
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 2. Az  egyik fél területére történő belépéskor, ott tartózkodáskor, illetve onnan való kilépéskor a  légi járművön 
tartózkodó utasoknak, személyzetnek vagy áruknak az  adott területre történő belépésével, valamint onnan 
történő kilépésével kapcsolatos, az  adott területen alkalmazandó jogszabályokat és egyéb rendelkezéseket 
(beleértve a belépésre, a vámkezelésre, a bevándorlásra, az útlevelekre, a vámeljárásokra és a karanténra vonatkozó 
rendelkezéseket, illetve a  postai küldemények esetében a  postai rendelkezéseket) a  másik fél légitársaságainak 
utasai, személyzete és árui – illetve a nevükben eljáró személyek – betartják.

7. CIKK
Repülésbiztonság

 1. Az  e  megállapodás III.  mellékletében megállapított átmeneti rendelkezésekre figyelemmel a  felek 
az  e  megállapodás I.  mellékletének C. részében meghatározott repülésbiztonsági követelményekre és előírásokra 
vonatkozó jogszabályaikkal összhangban járnak el, az e cikkben megállapított feltételek szerint.

 2. Ukrajna az egyezménnyel összhangban továbbra is elvégzi a tervező, előállító, nyilvántartó és üzemben tartó állam 
teendőit és feladatait, ugyanakkor az  e  cikk (1)  bekezdésében említett követelményeket és szabványokat Ukrajna 
az e megállapodás III. mellékletében meghatározott átmeneti rendelkezésekkel összhangban jogszabályaiba beépíti 
és ténylegesen végrehajtja.

 3. A  felek együttműködnek az  e  cikk (1)  bekezdésében említett követelményeknek és előírásoknak az  ukrán 
jogba való beépítését célzó jogszabályok Ukrajna általi végrehajtásának biztosítása érdekében. Ukrajna ennek 
érdekében e  megállapodás hatálybalépésének napjától kezdve megfigyelőként részt vesz az  EASA munkájában, 
az e megállapodás VI. mellékletében előírtaknak megfelelően.

 4. Az e megállapodás 16. cikke (1) bekezdésének a), b), c) és d) pontja szerinti kölcsönösen elfogadott szolgáltatások 
biztosítása érdekében az  egyik fél által kiadott vagy érvényesített és még hatályban lévő légialkalmassági 
bizonyítványokat, képesítési bizonyítványokat és engedélyeket a  másik fél érvényesnek ismeri el, feltéve, 
hogy az  e  bizonyítványokkal vagy engedélyekkel szemben támasztott követelmények megegyeznek legalább 
az egyezmény értelmében meghatározható minimumelőírásokkal.

 5. Az  Ukrajna által kiadott, az  e  megállapodás IV.  melléklete 1. szakaszában felsorolt tanúsítások tagállamok általi 
elismeréséről való döntésre az e megállapodás III. mellékletében szereplő rendelkezésekkel összhangban kerül sor.

 6. A kezdeti és folyamatos légialkalmasság területén a felek együttműködnek tanúsítási rendszereik közelítése céljából.
 7. A  felek biztosítják, hogy amennyiben az  egyik fél által lajstromba vett olyan légi jármű, amely esetében felmerül 

az  egyezmény alapján meghatározott nemzetközi légiközlekedés-biztonsági előírásoknak való meg nem felelés 
gyanúja, a másik fél területén lévő, a nemzetközi légi forgalom számára nyitott repülőtéren leszáll, azt a másik fél 
illetékes hatóságai által a fedélzeten vagy a légi jármű körül elvégzendő földi ellenőrzésnek vetik alá a légi jármű és 
személyzete okmányainak, valamint a légi jármű és berendezései látható állapotának vizsgálata céljából.

 8. A felek az erre szolgáló eljárások révén tájékoztatják egymást az e cikk (7) bekezdésével összhangban végzett földi 
ellenőrzésekről és azok eredményéről.

 9. Valamely fél illetékes hatóságai bármikor kérelmezhetnek konzultációt a  másik fél illetékes hatóságaival a  másik 
fél által előírt biztonsági előírások vonatkozásában, többek között az  e  megállapodás I.  mellékletében szereplő 
jogszabályok által érintett területeken túli kérdésekben, vagy a  földi ellenőrzések során tett megállapításokkal 
kapcsolatban. A konzultációkra az említett kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül kell sort keríteni.

 10. E  megállapodás egyetlen pontja sem értelmezhető úgy, hogy a  felek valamelyikét akadályozza a  megfelelő és 
azonnali intézkedések elrendelésében, amennyiben megállapítja, hogy egy légi jármű, egy termék vagy egy 
művelet:
(a) nem teljesíti – az  esettől függően – az  egyezményben előírt minimumelőírásokat vagy az  e  megállapodás 

I. mellékletének C. részében meghatározott követelményeket és előírásokat;
(b) komoly, az  e  cikk (7)  bekezdésében említett ellenőrzés során megállapított aggodalomra ad okot 

a  tekintetben, hogy a  légi jármű vagy a  légi jármű üzemeltetése nem felel meg – az  esettől függően – 
az  egyezmény alapján meghatározott minimumelőírásoknak vagy az  e  megállapodás I.  mellékletének 
C. részében meghatározott követelményeknek és előírásoknak; vagy

(c) komoly aggodalomra ad okot a tekintetben, hogy az egyezmény alapján meghatározott minimumelőírások 
vagy adott esetben az  e  megállapodás I.  mellékletének C. részében meghatározott követelmények és 
előírások tényleges fenntartása és igazgatása nem valósul meg.

 11. Amennyiben az  egyik fél az  e  cikk (10)  bekezdése szerinti intézkedést hoz, arról – az  intézkedés indokolásával 
együtt – haladéktalanul értesíti a másik fél illetékes hatóságait.
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 12. Amennyiben az  e  cikk (10)  bekezdése alkalmazásában hozott intézkedéseket okafogyottá válásuk után nem 
szüntetik meg, a kérdést bármelyik fél a vegyes bizottság elé utalhatja.

 13. Az Ukrajna vagy valamely EU-tagállam illetékes hatóságainak státuszában változását előidéző bármely nemzeti jogi 
módosításról az érintett fél köteles értesíteni a többi felet.

8. CIKK
A légi közlekedés védelme

 1. Az  Európai Polgári Repülési Konferencia (ECAC) 30. számú okmányának II. részében szereplő rendelkezéseket 
Ukrajna az  e  megállapodás III.  mellékletében meghatározott átmeneti rendelkezésekkel összhangban 
jogszabályaiba beépíti és ténylegesen végrehajtja. Az  e  megállapodás 33.  cikkének (2)  bekezdésében előírt 
értékelések keretében az Európai Bizottság ellenőrei – a felek által meghatározott mechanizmussal összhangban – 
megfigyelőként részt vehetnek az  ukrán illetékes hatóságok által az  Ukrajna területén található repülőtereken 
végzett ellenőrzésekben. Ez a megállapodás nem sérti az Ukrajnára és az EU-tagállamokra vonatkozó, az egyezmény 
17. mellékletéből eredő jogokat és kötelezettségeket.

 2. Mivel a polgári légi jármű, utasai és személyzete biztonságának védelme a nemzetközi légi járatok üzemeltetésének 
elengedhetetlen feltétele, a  felek megerősítik a  polgári légi közlekedés biztonságának jogellenes beavatkozási 
cselekményektől való megvédésére irányuló kölcsönös kötelezettségüket, és különösen az  alábbiakból 
eredő kötelezettségeiket: az  Egyezmény, a  légi járművek fedélzetén elkövetett bűncselekményekről és egyéb 
cselekményekről szóló, Tokióban, 1963. szeptember 14-én aláírt egyezmény, a légi járművek jogellenes hatalomba 
kerítésének leküzdéséről szóló, Hágában, 1970. december 16-án aláírt egyezmény, a  polgári légi közlekedés 
biztonsága elleni jogellenes cselekmények leküzdéséről szóló, Montrealban, 1971. szeptember 23-án aláírt 
egyezmény, a  polgári légi közlekedést szolgáló nemzetközi repülőtereken elkövetett erőszakos jogellenes 
cselekmények leküzdéséről szóló, Montrealban, 1988. február 24-én aláírt jegyzőkönyv, valamint a  képlékenyítő 
anyagot tartalmazó robbanóanyagoknak felderítésük céljából történő megjelöléséről szóló, Montrealban, 
1991.  március 1-jén aláírt egyezmény, amennyiben mindkét fél szerződő fele ezen egyezményeknek, valamint 
a  polgári légi közlekedés biztonságára vonatkozó valamennyi egyéb olyan egyezmény és jegyzőkönyv, amelynek 
mindkét fél szerződő fele.

 3. A felek megkeresés esetén minden szükséges segítséget megadnak egymásnak a polgári légi járművek jogellenes 
hatalomba kerítésére irányuló cselekmények, és más, az  ilyen légi járművek, azok utasai és személyzete, valamint 
a  repülőterek és a  léginavigációs berendezések biztonsága elleni jogellenes cselekmények, továbbá bármely, 
a polgári légi közlekedés védelme ellen irányuló fenyegetés megelőzésében.

 4. A  felek az  egymással fenntartott kapcsolataikban az  ICAO által megállapított és az  egyezmény mellékleteiként 
meghatározott, a légi közlekedés védelmére vonatkozó rendelkezésekkel és – azok alkalmazása esetén – a szervezet 
által javasolt gyakorlattal összhangban cselekszenek, amennyiben e  védelmi rendelkezések a  felekre nézve 
alkalmazandók. Mindkét fél előírja, hogy a területén lajstromba vett légi járművek üzemeltetői, azok az üzemeltetők, 
amelyek központi ügyvezetésének helye vagy állandó lakóhelye a  területükön van, valamint a  területükön lévő 
repülőterek üzemeltetői a szóban forgó légiközlekedés-védelmi rendelkezéseknek megfelelően járjanak el.

 5. Mindkét fél hatékony intézkedések megtételét biztosítja saját területén a  polgári légi közlekedésnek a  jogellenes 
beavatkozási cselekményektől való védelme, és ezen belül egyebek mellett intézkedéseket hoz az  utasok és 
a  kézipoggyász, illetve a  feladott poggyász átvizsgálása, az  áruknak és postai küldeményeknek beszállás vagy 
berakodás előtti védelmi ellenőrzése, a  fedélzeten lévő és a  repülőtéri készletek védelmi ellenőrzése, valamint 
az  utasoktól különböző személyek szigorított védelmi területekre való beléptetése és átvizsgálása érdekében. 
Ezeket az  intézkedéseket a  polgári légi közlekedést érintő sebezhetőség és fenyegetések kezelése érdekében 
módosítani kell. A  felek megállapodnak abban, hogy a  másik fél előírhatja légitársaságai számára az  e  cikk 
(4)  bekezdésében említett légiközlekedés-védelmi rendelkezések betartását az  adott másik fél területére történő 
belépéshez, az onnan való távozáshoz, illetve az ott tartózkodáshoz.

 6. A  felek méltányos megfontolás tárgyává teszik a  másik félnek az  egyes konkrét fenyegetésekkel szembeni 
különleges védelmi intézkedések megtételére irányuló kérelmét. A  felek az általuk bevezetni kívánt minden olyan 
különleges védelmi intézkedésről, amelynek e  megállapodás szerint nyújtott légi közlekedési szolgáltatásokra 
jelentős pénzügyi vagy működési kihatása lehet, előzetesen tájékoztatják a  másik felet, kivéve, ha ez  vészhelyzet 
miatt nem lehetséges. Bármelyik fél kérheti, hogy az  ilyen védelmi intézkedések megvitatása céljából kerüljön sor 
a vegyes bizottság ülésére az e megállapodás 29. cikkében előírtak szerint.
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 7. A polgári légi jármű jogellenes hatalomba kerítése, illetve ennek veszélye esetén, vagy a polgári légi jármű, annak 
utasai és személyzete, a  repülőterek vagy a  léginavigációs berendezések biztonsága elleni egyéb jogellenes 
cselekmény vagy ennek veszélye esetén a  felek segítséget nyújtanak egymásnak a  kommunikáció elősegítése 
és más, az  effajta cselekmények vagy veszélyek gyors és biztonságos megszüntetéséhez szükséges megfelelő 
intézkedések megtétele révén.

 8. A  felek megtesznek minden olyan intézkedést, amelyet észszerűnek tart annak biztosítására, hogy a  területén 
a  földön tartózkodó és jogellenes hatalomba kerítés vagy egyéb jogellenes cselekményeknek kitett légi jármű 
a  földön maradjon, hacsak annak felszállását az  emberi élet védelmére vonatkozó kényszerítő kötelezettség 
szükségessé nem teszi. Ilyen intézkedések meghozatalára lehetőleg kölcsönös konzultáció alapján kerül sor.

 9. Amennyiben az  egyik fél megalapozottan véli úgy, hogy a  másik fél nem e  cikk légiközlekedés-védelmi 
rendelkezéseinek megfelelően járt el, azonnali konzultációt kérhet a másik féltől.

 10. Az  e  megállapodás 19.  cikkének sérelme nélkül, amennyiben a  kérelemtől számított 15 napon belül nem sikerül 
kielégítő megegyezésre jutni, ez indokul szolgál a másik fél egy vagy több légitársasága üzemeltetési engedélyének 
visszatartására, visszavonására, korlátozására, illetve feltételekhez kötésére.

 11. Azonnali és rendkívüli fenyegetés esetén az adott fél a 15 nap letelte előtt is hozhat átmeneti intézkedéseket.
 12. Az  e  cikk (10) vagy (11)  bekezdésével összhangban hozott intézkedéseket meg kell szüntetni, amint a  másik fél 

teljesíti e cikk valamennyi rendelkezését.

9. CIKK
Légiforgalmi irányítás

 1. Az  e  megállapodás III.  mellékletében megállapított átmeneti rendelkezésekre figyelemmel a  felek 
az  e  megállapodás I.  mellékletének B. részében meghatározott légiforgalmi irányítási követelményekre és 
előírásokra vonatkozó jogszabályaikkal összhangban járnak el, az e cikkben megállapított feltételek szerint.

 2. Az  e  cikk (1)  bekezdésében említett követelményeket és előírásokat Ukrajna az  e  megállapodás III.  mellékletében 
meghatározott átmeneti rendelkezésekkel összhangban jogszabályaiba beépíti és ténylegesen végrehajtja.

 3. A  felek a  légiforgalmi irányítás területén együttműködnek annak érdekében, hogy az  e  cikk (1)  bekezdésében 
említett követelményeknek és előírásoknak az ukrán jogba való beépítése céljából elfogadott jogszabályok Ukrajna 
ténylegesen végrehajtsa, továbbá annak érdekében, hogy – a  jelenlegi biztonsági követelmények és általában 
az  európai légiforgalmi műveletek hatékonyságának javítása, a  légiforgalmi irányítási kapacitások optimalizálása, 
a  késések csökkentése és a  környezetvédelmi hatékonyság fokozása céljából – az  egységes európai égboltot 
Ukrajnára is kiterjesszék.

 4. Ukrajna ennek érdekében e  megállapodás hatálybalépésének napjától kezdve megfigyelőként részt vesz 
az  egységes európai égbolttal foglalkozó bizottság munkájában, az  ukrán illetékes testületek és/vagy hatóságok 
pedig megkülönböztetéstől mentesen, megfelelő koordináció révén és a vonatkozó jogszabályokkal összhangban 
részt vesznek a SESAR-ral kapcsolatos munkában.

 5. A  légiforgalmi irányítás területén folytatott együttműködés nyomon követéséért és előmozdításáért a  vegyes 
bizottság felel.

 6. Az egységes európai égboltra vonatkozó jogszabályok alkalmazásának elősegítése érdekében:
(a) Ukrajna megteszi a  szükséges intézkedéseket a  légiforgalmi irányítás intézményi struktúráinak az  egységes 

európai égbolthoz való igazítása érdekében; valamint
(b) az  Európai Unió segíti Ukrajna részvételét az  egységes európai égbolthoz kapcsolódó, a  léginavigációs 

szolgálatok, a légtér és az interoperabilitás területét érintő főbb operatív kezdeményezésekben.
 7. Ez  a  megállapodás nem sérti az  Ukrajnára vonatkozó, az  egyezményből fakadó jogokat és kötelezettségeket, 

valamint az  ICAO Tanács által jóváhagyott, hatályban lévő körzeti léginavigációs megállapodásokat. 
Az e megállapodás hatálybalépését követően létrejövő körzeti léginavigációs megállapodásoknak e megállapodás 
rendelkezéseivel is összhangban kell lenniük.

 8. A magas fokú biztonság fenntartása, és ezáltal a  légiforgalmi irányítási hálózat kapacitásának és hatékonyságának 
maximalizálása érdekében, az  e  megállapodás III.  mellékletében megállapított átmeneti rendelkezésekre 
figyelemmel Ukrajna az  illetékességi körébe tartozó légteret a  funkcionális légtérblokkok kialakítására vonatkozó, 
az e megállapodás I. mellékletének B. részében említett EU-követelményeknek megfelelően szervezi meg.
A felek együttműködnek annak érdekében, hogy megvizsgálják, hogy az Ukrajna illetékességi körébe tartozó légtér 
esetlegesen részévé válhatna-e valamelyik légtérblokknak, összhangban az  uniós jogszabályokkal és figyelembe 
véve az integrációból eredő operatív előnyöket.
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 9. Az  Ukrajna által kiadott, az  e  megállapodás IV.  mellékletének 2. szakaszában felsorolt tanúsítások EU-tagállamok 
általi elismeréséről való döntésre az e megállapodás III. mellékletével összhangban kerül sor.

10. CIKK
Környezetvédelem

 1. A  felek elismerik, hogy a  környezetvédelem fontos szerepet játszik a  nemzetközi légi közlekedési politika 
kidolgozása és végrehajtása során. A  felek megerősítik, hogy a polgári légi közlekedés által a környezetre kifejtett 
hatás csökkentéséhez hatékony globális, regionális, nemzeti és/vagy helyi szintű fellépés szükséges.

 2. Az  e  megállapodás III.  mellékletében megállapított átmeneti rendelkezésekre figyelemmel a  felek 
az  e  megállapodás I.  mellékletének D. részében meghatározott környezetvédelmi követelményekre és előírásokra 
vonatkozó jogszabályaikkal összhangban járnak el, az e cikkben megállapított feltételek szerint.

 3. Az  e  cikk (2)  bekezdésében említett követelményeket és előírásokat Ukrajna az  e  megállapodás III.  mellékletében 
meghatározott átmeneti rendelkezésekkel összhangban jogszabályaiba beépíti és ténylegesen végrehajtja.

 4. A  felek együttműködnek az  e  cikk (2)  bekezdésében említett követelményeknek és előírásoknak az  ukrán jogba 
való beépítését célzó jogszabályok Ukrajna általi végrehajtásának biztosításában, és elismerik az  együttműködés 
fontosságát, valamint annak a jelentőségét, hogy a légi közlekedés által a környezetre gyakorolt hatást többoldalú 
tárgyalások keretében vizsgálják meg, és biztosítsák az enyhítő intézkedéseknek a megállapodás célkitűzéseivel való 
teljes körű összeegyeztethetőségét.

 5. E  megállapodás egyetlen rendelkezése sem értelmezhető oly módon, mintha az  korlátozná a  felek illetékes 
hatóságainak azzal kapcsolatos hatáskörét, hogy megfelelő intézkedéseket hozzanak a  légi közlekedés környezeti 
hatásainak megakadályozására vagy egyéb módon kezeljék azokat, feltéve hogy az  említett intézkedéseket 
illetőségre való tekintet nélkül alkalmazzák, és azok teljes mértékben összeegyeztethetők a  felek nemzetközi jog 
szerinti jogaival és kötelezettségeivel.

11. CIKK
Fogyasztóvédelem

 1. Az  e  megállapodás III.  mellékletében megállapított átmeneti rendelkezésekre figyelemmel a  felek 
az  e  megállapodás I.  mellékletének F. részében meghatározott fogyasztóvédelmi követelményekre és előírásokra 
vonatkozó jogszabályaikkal összhangban járnak el.

 2. Az  e  cikk (1)  bekezdésében említett követelményeket és előírásokat Ukrajna az  e  megállapodás III.  mellékletében 
meghatározott átmeneti rendelkezésekkel összhangban jogszabályaiba beépíti és ténylegesen végrehajtja.

 3. A felek együttműködnek az e cikk (1) bekezdésében említett követelményeknek és előírásoknak az ukrán jogba való 
beépítését célzó jogszabályok Ukrajna általi végrehajtásának biztosításában.

 4. A felek továbbá együttműködnek az e megállapodásból eredő fogyasztói jogok védelme érdekében.

12. CIKK
Ipari együttműködés

 1. A felek törekednek az ipari együttműködés fokozására, különösen az alábbiak révén:
(i) a légijármű-gyártók közötti üzleti kapcsolatok fejlesztése mindkét részről;
(ii) a  légi közlekedési ágazat, és azon belül az  infrastruktúra fenntartható fejlődését célzó közös projektek 

ösztönzése és előmozdítása;
(iii) technikai együttműködés az EU-standardok végrehajtása érdekében;
(iv) a légijármű-gyártók és tervezők lehetőségeinek bővítése; valamint
(v) az e megállapodás hatálya alá tartozó beruházások ösztönzése.

 2. Ez a megállapodás nem érinti a  légi járművek és komponenseik gyártására vonatkozó, Ukrajnában hatályban lévő 
azon műszaki és ipari szabványokat, amelyekre nem terjed ki e megállapodás I. melléklete.

 3. A vegyes bizottság figyelemmel kíséri és segíti az ipari együttműködést.

13. CIKK
Számítógépes helyfoglalási rendszerek

 1. Az e megállapodás III. mellékletében megállapított átmeneti rendelkezésekre figyelemmel a  felek a számítógépes 
helyfoglalási rendszerek tekintetében az  e  megállapodás I.  mellékletének G. részében meghatározott 
követelményekre és előírásokra vonatkozó jogszabályaikkal összhangban járnak el. A  felek a  számítógépes 
helyfoglalási rendszerek tekintetében szabad hozzáférést biztosítanak egymás piacai számára.



11210 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 235. szám 

 2. Az  e  cikk (1)  bekezdésében említett követelményeket és előírásokat Ukrajna az  e  megállapodás III.  mellékletében 
meghatározott átmeneti rendelkezésekkel összhangban jogszabályaiba beépíti és ténylegesen végrehajtja.

 3. A felek együttműködnek az e cikk (1) bekezdésében említett követelményeknek és előírásoknak az ukrán jogba való 
beépítését célzó jogszabályok Ukrajna általi végrehajtásának biztosítása érdekében.

14. CIKK
Szociális szempontok

 1. Az  e  megállapodás III.  mellékletében megállapított átmeneti rendelkezésekre figyelemmel a  felek a  szociális 
szempontok tekintetében az  e  megállapodás I.  mellékletének E. részében meghatározott követelményekre és 
előírásokra vonatkozó jogszabályaikkal összhangban járnak el.

 2. Ukrajna elfogadja az  e  cikk (1)  bekezdésében említett követelményeknek és előírásoknak az  e  megállapodás 
III.  mellékletében meghatározott átmeneti rendelkezésekkel összhangban a  jogszabályaiba való beépítéséhez és 
tényleges végrehajtásához szükséges intézkedéseket.

 3. A felek együttműködnek az e cikk (1) bekezdésében említett követelményeknek és előírásoknak az ukrán jogba való 
beépítését célzó jogszabályok Ukrajna általi végrehajtásának biztosítása érdekében.

15. CIKK
Új jogszabályok

 1. Ez a megállapodás nem érinti a  felek azon jogát, hogy a megkülönböztetés tilalmának elvére, továbbá e cikkre és 
e  megállapodás 4.  cikkére figyelemmel egyoldalúan új jogszabályokat fogadjanak el a  légi közlekedés területén 
vagy az e megállapodás I. mellékletében említett valamely kapcsolódó területen, vagy módosítsák az e területekre 
vonatkozó hatályos jogszabályaikat.

 2. Amennyiben az egyik fél az e megállapodás hatálya alá tartozó területen új jogszabály elfogadását vagy valamely 
jogszabályának módosítását mérlegeli, erről tájékoztatja a másik felet. A vegyes bizottság bármely fél kérésére két 
hónapon belül megvitatja az ilyen új jogszabály vagy módosítás e megállapodás megfelelő működésére gyakorolt 
következményeit.

 3. A vegyes bizottság:
(a) határozatot fogad el az  e  megállapodás I.  mellékletének felülvizsgálatáról annak érdekében, 

hogy az – szükség esetén a viszonosság alapján – kiegészüljön a kérdéses új jogszabállyal vagy módosítással;
(b) határozatot fogad el arról, hogy az  új jogszabály vagy módosítás e  megállapodással összhangban lévőnek 

tekintendő; vagy
(c) e  megállapodás megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében egyéb, észszerű határidőn belül 

elfogadandó intézkedést javasol.

III. CÍM
GAZDASÁGI RENDELKEZÉSEK

16. CIKK
Forgalmi jogok nyújtása

 1. Az  e  megállapodás II. és III.  mellékletével összhangban mindegyik fél biztosítja a  másik fél számára a  másik fél 
légitársaságai által folytatott nemzetközi légi közlekedés tekintetében az alábbi jogokat:
(a) a területén való, leszállás nélkül történő átrepülés joga;
(b) a területén való leszállás joga, amennyiben a leszállás célja nem az utasok, a poggyász, az áru és/vagy a postai 

küldemények légi közlekedés keretében történő felvétele vagy kiszállása/kirakodása (nem-kereskedelmi célú 
leszállás);

(c) meghatározott útvonalon kölcsönösen elfogadott szolgáltatás nyújtása során a területén való leszállás joga, 
amennyiben a leszállás célja az utasok, poggyász, áru és/vagy postai küldemények légi közlekedés keretében 
történő felvétele vagy kiszállása/kirakodása külön-külön vagy együttesen; valamint

(d) az e megállapodásban meghatározott egyéb jogok.
 2. E megállapodás egyetlen rendelkezése sem tekintendő úgy, hogy Ukrajna légitársaságai számára jogot biztosítana 

arra, hogy valamely EU-tagállam területén – ellentételezés fejében – az  adott tagállam területének egy másik 
pontjára szállítandó utasokat, poggyászt, árut és/vagy postai küldeményeket vegyenek fel a fedélzetre.
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17. CIKK
Üzemeltetési engedély vagy műszaki jóváhagyás
Az egyik fél légitársasága üzemeltetési engedély vagy műszaki jóváhagyás iránti kérelmének (amelyet 
az  üzemeltetési engedélyekre vagy a  műszaki jóváhagyásokra előírt formában és módon kell benyújtani) 
kézhezvételekor a  másik fél illetékes hatóságai eljárásbeli késedelem nélkül kiadják a  megfelelő engedélyeket és 
jóváhagyásokat, feltéve hogy:
(a) Ukrajna légitársaságai esetében:

(i) a  légitársaság központi ügyvezetésének helye Ukrajnában található, és a  légitársaság Ukrajna 
alkalmazandó jogszabályaival összhangban érvényes működési engedéllyel rendelkezik;

(ii) a  légitársaság feletti tényleges szabályozói felügyeletet Ukrajna gyakorolja és tartja fenn, és 
a vonatkozó illetékes hatóság egyértelműen ki van jelölve; továbbá

(iii) a 20. cikk eltérő rendelkezése hiányában a légitársaság Ukrajna és/vagy ukrán illetőségű személyek 
közvetlen vagy többségi tulajdonában áll, illetve a  tényleges ellenőrzést felette Ukrajna és/vagy 
ukrán illetőségű személyek gyakorolják;

(b) az Európai Unió légitársaságai esetében:
(i) a  légitársaság központi ügyvezetésének helye az  EU-szerződések értelmében vett valamelyik 

EU-tagállam területén található, és a  légitársaság az  Európai Unió jogának megfelelő érvényes 
működési engedéllyel rendelkezik;

(ii) a  légitársaság feletti tényleges szabályozói felügyeletet a  légijármű-üzembentartási engedély 
kiadásáért felelős EU-tagállam gyakorolja és tartja fenn, és a  vonatkozó illetékes hatóság 
egyértelműen ki van jelölve; továbbá

(iii) az  e  megállapodás 20.  cikke eltérő rendelkezése hiányában a  légitársaság egy vagy több 
EU-tagállam és/vagy az ezekben illetőséggel rendelkező személyek, vagy az V. mellékletben felsorolt 
egyéb államok és/vagy az  ezekben illetőséggel rendelkező személyek közvetlen vagy többségi 
tulajdonában és tényleges ellenőrzése alatt áll.

(c) a  légitársaság eleget tesz az  e  megállapodás 6.  cikkében említett jogszabályokban és egyéb 
rendelkezésekben előírt feltételeknek; valamint

(d) az e megállapodás 7. és a 8. cikkében foglalt rendelkezéseket fenntartják és alkalmazzák.

18. CIKK
A légitársaságok alkalmassága és illetősége tekintetében hozott szabályozási döntések kölcsönös 
elismerése

 1. Az  egyik fél légitársasága üzemeltetési engedély vagy műszaki jóváhagyás iránti kérelmének kézhezvételekor 
a  másik fél illetékes hatóságai ugyanúgy elismerik az  első fél illetékes hatóságai által az  érintett légitársaság 
alkalmasságára vagy illetőségére vonatkozóan hozott döntést, mintha ezt a döntést saját illetékes hatóságaik hozták 
volna, és az e cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével ilyen kérdésekkel a továbbiakban nem foglalkoznak.

 2. Amennyiben egy légitársaság üzemeltetési engedély vagy műszaki jóváhagyás iránti kérelmének kézhezvételét, 
illetve ilyen üzemeltetési engedély vagy műszaki jóváhagyás megadását követően a  kérelmet átvevő fél illetékes 
hatóságai számára valamilyen okból aggályossá válik, hogy – a  másik fél illetékes hatóságai által hozott döntés 
ellenére – az  e  megállapodás 17.  cikke szerinti, a  megfelelő üzemeltetési engedély vagy műszaki jóváhagyás 
kiadására vonatkozó feltételek nem teljesülnek, erről haladéktalanul tájékoztatják az említett hatóságokat, és ezen 
aggályukat megfelelően indokolják. Ilyen esetben bármelyik fél kezdeményezhet konzultációt – ideértve az érintett 
illetékes hatóságok képviselőivel folytatott konzultációt is – és/vagy kérhet a feltételezéssel kapcsolatos kiegészítő 
információkat, és az  ilyen kérelmeknek a  lehető leghamarabb eleget kell tenni. Ha a  kérdés tisztázatlan marad, 
az ügyet bármelyik fél a vegyes bizottság elé viheti.
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19. CIKK
Az üzemeltetési engedély vagy műszaki jóváhagyás elutasítása, visszavonása, felfüggesztése vagy 
korlátozása

 1. Bármely fél illetékes hatósága jogosult arra, hogy a  másik fél légitársaságának üzemeltetési engedélyét vagy 
műszaki jóváhagyását elutasítsa, visszavonja, felfüggessze vagy korlátozza, illetve működését egyéb módon 
felfüggessze vagy korlátozza, amennyiben:
(a) Ukrajna légitársaságai esetében:

(i) a  légitársaság központi ügyvezetésének helye nem Ukrajnában található, vagy a  légitársaság nem 
rendelkezik Ukrajna alkalmazandó jogszabályainak megfelelő érvényes működési engedéllyel;

(ii) a légitársaság feletti tényleges szabályozói felügyeletet nem Ukrajna gyakorolja és tartja fenn, vagy 
a vonatkozó illetékes hatóság nincs egyértelműen meghatározva; vagy

(iii) az  e  megállapodás 20.  cikke eltérő rendelkezése hiányában a  légitársaság nem Ukrajna és/vagy 
ukrán illetőségű személyek közvetlen vagy többségi tulajdonában áll, illetve a tényleges ellenőrzést 
felette nem Ukrajna és/vagy ukrán illetőségű személyek gyakorolják;

(b) az Európai Unió légitársaságai esetében:
(i) a  légitársaság központi ügyvezetésének helye nem az  EU-szerződések értelmében vett 

valamely EU-tagállam területén található, vagy a  légitársaság nem rendelkezik az  Európai Unió 
jogszabályainak megfelelő érvényes működési engedéllyel; vagy

(ii) a  légitársaság feletti tényleges szabályozói felügyeletet nem a  légijármű-üzembentartási engedély 
kiadásáért felelős tagállam gyakorolja és tartja fenn, vagy a  vonatkozó illetékes hatóság nincs 
egyértelműen meghatározva; vagy

(iii) az  e  megállapodás 20.  cikke eltérő rendelkezése hiányában a  légitársaság nem egy vagy több 
EU-tagállam és/vagy az  ezekben illetőséggel rendelkező személyek, vagy az  e  megállapodás 
V.  mellékletében felsorolt egyéb államok és/vagy az  ezekben illetőséggel rendelkező személyek 
közvetlen vagy többségi tulajdonában vagy tényleges ellenőrzése alatt áll;

(c) a  légitársaság nem tett eleget az  e  megállapodás 6.  cikkében említett jogszabályoknak és egyéb 
rendelkezéseknek;

(d) az e megállapodás 7. és a 8. cikkében foglalt rendelkezéseket nem tartják fenn vagy nem alkalmazzák; vagy
(e) az  egyik fél az  e  megállapodás 26.  cikkének (5)  bekezdésével összhangban azt állapítja meg, hogy 

a versenykörnyezetre vonatkozó feltételek nem teljesülnek.
 2. Az  e  cikkben meghatározott jogok csak a  másik fél illetékes hatóságaival történt konzultáció után gyakorolhatók, 

kivéve, ha az  e  cikk (1)  bekezdése c) vagy d)  pontjának való további meg nem felelés megakadályozása céljából 
azonnali intézkedés megtételére van szükség.

 3. Az  e  cikkben megállapított jogait egyik fél sem használhatja arra, hogy a  felek bármely légitársaságának 
üzemeltetési engedélyét vagy műszaki jóváhagyását azon az  alapon utasítsa el, vonja vissza, függessze fel vagy 
korlátozza, hogy az  adott légitársaság az  európai közös légtérről szóló megállapodás egy vagy több részes fele, 
illetve az  ezekben illetőséggel rendelkező személyek többségi tulajdonában áll és/vagy a  tényleges ellenőrzést 
felette az  európai közös légtérről szóló megállapodás egy vagy több részes fele, illetve az  ezekben illetőséggel 
rendelkező személyek gyakorolják, feltéve, hogy az európai közös légtérről szóló megállapodás említett részes fele(i) 
viszonosságot biztosít(anak) és az európai közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás feltételeit alkalmazzák.

20. CIKK
A légitársaságok tekintetében eszközölt befektetések

 1. Az e megállapodás 17. és a 19. cikke ellenére Ukrajna légitársaságai akkor állhatnak egy EU-tagállam és/vagy egy 
EU-tagállamban illetőséggel rendelkező személy többségi tulajdonában vagy tényleges ellenőrzése alatt, illetve 
az  Európai Unió légitársaságai akkor állhatnak Ukrajna és/vagy egy Ukrajnában illetőséggel rendelkező személy 
többségi tulajdonában vagy tényleges ellenőrzése alatt, ha ezt a  vegyes bizottság határozatával előzetesen 
engedélyezte.

 2. Az  említett határozatban meg kell állapítani az  e  megállapodás szerinti kölcsönösen elfogadott szolgáltatások 
üzemeltetésére, valamint a  harmadik országok és a  felek közötti szolgáltatásokra vonatkozó feltételeket. 
Az e megállapodás 29. cikkének (8) bekezdése az említett határozatra vonatkozóan nem alkalmazható.
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21. CIKK
A mennyiségi korlátozások eltörlése

 1. A  hatályos megállapodásokban előírt kedvezőbb feltételek sérelme nélkül és e  megállapodás alkalmazási 
körén belül, a  szerződő felek eltörlik azon mennyiségi korlátozásokat és azonos hatású intézkedéseket, amelyek 
felszerelések, ellátási készletek, alkatrészek és egyéb, a  légitársaságok számára a  légi közlekedési szolgáltatások 
e megállapodás feltételei szerinti nyújtásának fenntartásához szükséges eszközök szállítására vonatkoznak.

 2. Az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség nem zárja ki, hogy a felek akár közrendi vagy közbiztonsági okból, 
akár az  emberek, az  állatok és a  növények élete és egészsége, illetve a  szellemi, ipari vagy kereskedelmi tulajdon 
védelme érdekében ezek szállítását megtiltsák vagy korlátozzák. Ezek a  tilalmak és korlátozások azonban nem 
lehetnek az önkényes megkülönböztetés vagy a felek közötti kereskedelem rejtett korlátozásának eszközei.

22. CIKK
Kereskedelmi lehetőségek

Üzleti tevékenység
 1. A  felek egyetértenek abban, hogy a  gazdasági szereplők üzleti tevékenysége előtti akadályok gátolnák 

az  e  megállapodás révén elérendő előnyöket. A  felek ezért megállapodnak abban, hogy a  légitársaságaik üzleti 
tevékenysége előtti akadályokat hatékonyan és kölcsönösen megszüntetik, amennyiben az  említett akadályok 
kereskedelmi ügyleteket gátolhatnak, versenytorzulást idézhetnek elő vagy gátolhatják az egyenlő versenyfeltételek 
kialakulását.

 2. A  vegyes bizottság az  üzleti tevékenységgel és a  kereskedelmi lehetőségekkel kapcsolatos együttműködési 
folyamatot alakít ki, nyomon követi a  gazdasági szereplők előtt az  üzleti tevékenység folytatása során felmerülő 
akadályok tényleges leküzdése terén elért előrehaladást, és rendszeresen felülvizsgálja a  fejleményeket, és ezen 
belül – szükség esetén – a jogszabályi és szabályozási változásokkal kapcsolatosakat. Az e megállapodás 29. cikkével 
összhangban bármelyik fél kérheti a  vegyes bizottság ülésének összehívását bármely, az  e  cikk alkalmazására 
vonatkozó kérdés megvitatása céljából.

A légitársaság képviselői
 3. A  felek légitársaságai képviseleteket hozhatnak létre abból a  célból, hogy a  másik fél területén a  légi közlekedést 

és az  ahhoz kapcsolódó tevékenységeket reklámozzák és értékesítsék, többek között értékesítsék és kiadják saját  
és/vagy más légitársaságok jegyeit és/vagy légi fuvarleveleit.

 4. A felek légitársaságai – a másik félnek a belépésre, a tartózkodásra és a munkavállalásra vonatkozó jogszabályaival 
és egyéb rendelkezéseivel összhangban – bevihetik a másik fél területére és ott foglalkoztathatják a légi közlekedési 
szolgáltatások nyújtásához szükséges igazgatási, értékesítési, műszaki, üzemeltetési és egyéb szakértő személyzetet. 
A személyzettel kapcsolatos ezen követelményeket a légitársaságok – döntésük szerint – saját személyzetükkel vagy 
a  másik fél területén működő és ilyen szolgáltatásoknak a  szóban forgó fél területén való nyújtására engedéllyel 
rendelkező bármely más szervezet, társaság vagy légitársaság szolgáltatásainak igénybevételével is biztosíthatják. 
Szükség esetén mindkét fél elősegíti és felgyorsítja a  munkavállalási engedélyek kiadását az  e  bekezdés szerinti 
képviseleteken foglalkoztatott személyzet – köztük a  90 napot meg nem haladó, bizonyos ideiglenes feladatokat 
végzők – számára, a vonatkozó hatályos jogszabályokra és egyéb rendelkezésekre is figyelemmel.

Földi kiszolgálás
 5. Az e megállapodás III. mellékletében megállapított átmeneti rendelkezésekre figyelemmel:

(a) a  b)  pont sérelme nélkül minden légitársaságnak joga van a  másik fél területén történő földi kiszolgálás 
tekintetében:
(i) saját földi kiszolgálást (a továbbiakban: önkiszolgálás) ellátni; vagy
(ii) választani a  teljes vagy részleges földi kiszolgálást nyújtó, egymással versenyben álló szolgáltatók 

közül, amennyiben a felek jogszabályai és egyéb rendelkezései értelmében a piacra jutás számukra 
megengedett, és amennyiben ilyen szolgáltatók jelen vannak a piacon;

(b) az  a)  pont i. és ii.  alpontjában foglalt jogok a  másik fél területén alkalmazandó jogszabályok és egyéb 
rendelkezések szerint korlátozhatók poggyászkezelés, leszállópálya-kezelés, üzemanyag- és kenőanyag-
kezelés, áru- és postakezelés az árunak és a postai küldeményeknek a terminál és a légi jármű közötti fizikai 
kezelésére tekintettel. Amennyiben az  ilyen korlátozások a saját kiszolgálást nem teszik lehetővé, és a  földi 
kiszolgálást nyújtó szolgáltatók között nem áll fenn valódi verseny, minden ilyen szolgáltatásnak valamennyi 
légitársaság számára egyenlően és megkülönböztetéstől mentesen hozzáférhetőnek kell lennie;
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(c) a  felek számára földi kiszolgálási tevékenységet végző valamennyi társaság jogosult – függetlenül attól, 
hogy légitársaság-e vagy sem – a  másik fél területén való földi kiszolgálás tekintetében földi kiszolgálási 
szolgáltatások nyújtására az  ugyanazon repülőtéren működő légitársaságok részére, feltéve, amennyiben 
ez engedélyezve van és megfelel az alkalmazandó jogszabályoknak és egyéb rendelkezéseknek.

Résidőkiosztás a repülőtereken
 6. A rendelkezésre álló résidőket a felek területén lévő repülőtereken független, átlátható, megkülönböztetésmentes 

módon és kellő időben kell kiosztani.

Értékesítés, helyi kiadások és pénzeszközök átutalása
 7. A  felek bármely légitársasága közvetlenül és/vagy a  légitársaság belátása szerint az  értékesítési ügynökein, 

a  légitársaság által kijelölt egyéb közvetítőkön, más légitársaságon vagy az  interneten keresztül értékesítheti légi 
közlekedési és kapcsolódó szolgáltatásait a másik fél területén. Minden légitársaság jogosult ilyen légi közlekedési 
és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat értékesíteni, és bármely személy jogosult ilyen légi közlekedési és egyéb 
szolgáltatásokat az érintett terület valutájában vagy szabadon átváltható valutákban megvásárolni.

 8. Helyi bevételeit minden légitársaság átválthatja szabadon átváltható valutába, és az alkalmazandó jogszabályokkal 
összhangban a  másik fél területéről hazájába vagy a  választása szerinti országba vagy országokba utalhatja. 
Az átváltást és az átutalást azonnal, korlátozás vagy adó megállapítása nélkül engedélyezni kell a folyó ügyletekre 
és átutalásra, a légitársaság átutalásra vonatkozó alapkérelme benyújtásának időpontjában alkalmazandó hivatalos 
átváltási árfolyamon.

 9. A felek légitársaságai a másik fél területén nemzeti valutában fizethetik ki a helyi kiadásokat, az üzemanyag-vásárlást 
is beleértve. A  felek légitársaságai a  másik fél területén mérlegelésük szerint a  helyi valutaátváltási szabályozás 
szerint szabadon átváltható valutában is kifizethetik az ilyen kiadásokat.

Együttműködési megállapodások
 10. Az  e  megállapodás hatálya alá tartozó légi járatok üzemeltetése vagy fenntartása során a  felek bármely 

légitársasága kereskedelmi együttműködési megállapodásokat – például üléshely-bérletre (blocked space) 
vonatkozó vagy közös járatüzemeltetési (code share) megállapodásokat – köthet:
(a) a felek bármely légitársaságával (légitársaságaival);
(b) harmadik ország bármely légitársaságával (légitársaságaival); és
(c) bármely közlekedési (szárazföldi vagy tengeri) szolgáltatóval;
feltéve, hogy: i. az  üzemeltetést végző fuvarozó rendelkezik a  megfelelő forgalmi jogokkal; ii. a  forgalmazást 
végző fuvarozók a vonatkozó kétoldalú megállapodások keretében rendelkeznek a megfelelő útvonalengedéllyel; 
és iii. a  megállapodások eleget tesznek az  ilyen megállapodásokban szokásos biztonsági és versenyjogi 
követelményeknek. A  közös járatüzemeltetési megállapodás keretében végzett utasszállítási szolgáltatások 
esetében a vásárlót az értékesítés alkalmával, de legkésőbb az utasfelvételkor, illetve – átszálláskor, vagyis ha nincs 
külön utasfelvétel – a beszálláskor tájékoztatni kell arról, hogy a szolgáltatás egyes szakaszaiban mely fuvaroztatók 
fognak eljárni.

Intermodális fuvarozás
 11. Az  utasszállítás tekintetében a  felszíni közlekedési szolgáltatók nem tartoznak a  légi közlekedésre vonatkozó 

jogszabályok és egyéb rendelkezések hatálya alá kizárólag azon az  alapon, hogy az  ilyen felszíni fuvarozást 
a  légitársaság a  saját nevében biztosítja. A  felszíni közlekedési szolgáltatók mérlegelési jogkörrel rendelkeznek 
a  tekintetben, hogy kötnek-e együttműködési megállapodásokat. A  konkrét megállapodásokra vonatkozó döntés 
meghozatala során a  felszíni közlekedési szolgáltatók figyelembe vehetik többek között a  fogyasztók érdekeit, 
valamint a technikai, gazdasági, térbeli és kapacitásbeli korlátokat.

 12. Az alkalmazandó jogszabályok és egyéb rendelkezések követelményeinek, valamint e megállapodás bármely más 
rendelkezésének a  sérelme nélkül a  felek lég fuvarozói és közvetett árufuvarozási szolgáltatói korlátozás nélkül 
alkalmazhatnak továbbá a  nemzetközi légi közlekedéshez kapcsolódó bármilyen felszíni árufuvarozást Ukrajna és 
az  Európai Unió területén lévő bármely pontra vagy pontról, illetve harmadik országokban, beleértve valamennyi 
vámkedvezményes repülőtérre és repülőtérről való szállítást is, és beleértve adott esetben a  hatályos törvények 
és rendelkezések alapján történő vámszabad raktárban lévő áru fuvarozására való jogosultságo(ka)t is. Az  ilyen 
– felszínen vagy légi úton haladó – áru vámkezelésre jogosult, illetve azzal a repülőtéri vámhivatalhoz lehet fordulni. 
A  légitársaságok dönthetnek arról, hogy a  felszíni fuvarozást maguk végzik-e, vagy azt más felszíni fuvarozóval 
kötött megállapodás keretében biztosítják, ideértve a más légitársaságok és közvetett légi árufuvarozó szolgáltatók 
által üzemeltetett felszíni fuvarozást. Az ilyen kombinált árufuvarozási szolgáltatásokat a kombinált légi és a felszíni 
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fuvarozásra kiszabott egységes, átfogó áron kínálhatják, feltéve hogy a  fuvaroztatót nem tévesztik meg az  ilyen 
fuvarozás tényeit illetően.
Az e bekezdés első albekezdése alkalmazásában a „felszíni fuvarozás” a szárazföldi és a tengeri fuvarozást egyaránt 
magában foglalja.

Kölcsönbérlet
 13. A  felek légitársaságai jogosultak arra, hogy a  kölcsönösen elfogadott szolgáltatásokat bármely légitársaságtól 

–  többek között harmadik országok légitársaságaitól – személyzettel vagy anélkül bérelt légi járművek 
alkalmazásával nyújtsák, amennyiben az  ilyen megállapodásokban részes valamennyi fél eleget tesz az  ilyen 
megállapodásokban részes felek által szokásosan alkalmazott jogszabályok és egyéb rendelkezések szerinti 
feltételeknek.
Egyik fél sem írhatja elő a berendezését bérbe adó légitársaságok számára az e megállapodás szerinti forgalmi jogok 
meglétét.
A harmadik ország légitársasága légi járművének Ukrajna valamely légitársasága általi, vagy az  e  megállapodás 
V.  mellékletében említettektől eltérő harmadik ország légitársasága légi járművének az  Európai Unió egy 
légitársasága általi, a  személyzet is magába foglaló, e  megállapodásban foglalt jogok kihasználására irányuló 
bérlete (teljes bérlet, wet-leasing) csak kivételes esetben lehetséges vagy csak átmeneti szükségletet elégíthet ki. 
A kölcsönbérletet a teljes bérlet tárgyát képező légi járművet bérbe adó légitársaság engedélyét kiadó hatósághoz 
előzetes jóváhagyásra be kell nyújtani, valamint el kell juttatni a másik fél illetékes hatóságaihoz.

Franchise-, márkahasználati és kereskedelmi engedményezési megállapodások
 14. A  felek légitársaságai jogosultak bármelyik fél vagy harmadik ország vállalkozásaival – a  légitársaságokat is 

beleértve – franchise-, márkahasználati vagy kereskedelmi engedményezési megállapodásokat kötni, feltéve, hogy 
a  légitársaságok rendelkeznek a  megfelelő engedéllyel, és eleget tesznek az  ilyen megállapodások tekintetében 
a felek által szokásosan alkalmazott jogszabályok és egyéb rendelkezések értelmében meghatározott feltételeknek, 
ideértve különösen a szolgáltatást üzemeltető légitársaság kilétének nyilvánosságra hozatalát.

Éjszakai leszállás
 15. A  felek légitársaságai a  másik fél nemzetközi légi közlekedés számára nyitva álló repülőterein éjszakai leszállást 

hajthatnak végre.

23. CIKK
Vámok és adózás

 1. Az  egyik fél területére történő megérkezéskor a  másik fél légitársaságai által a  nemzetközi légi közlekedésben 
üzemben tartott légi járművek, azok szokásos felszerelései, az  üzem- és kenőanyagok, a  műszaki fogyóeszközök, 
a  földi berendezések, a  pótalkatrészek (a  hajtóműveket is beleértve), a  légi járművek készletei (többek között 
az utasok által a repülés alatt korlátozott mennyiségekben megvásárolható vagy elfogyasztható élelmiszerek, italok 
és égetett szeszes italok, dohányáru és egyéb termékek), valamint más, kizárólag a nemzetközi légi közlekedésben 
részt vevő légi jármű üzemben tartásával vagy kiszolgálásával kapcsolatos vagy annak során használt cikkek 
viszonossági alapon – az adott fél vonatkozó alkalmazandó jogszabálya alapján – mentesek:
(a) az Európai Unió nemzeti vagy helyi hatóságai által kivetett; és
(b) nem a  nyújtott szolgáltatások költségén alapuló valamennyi importkorlátozás, vagyon- és tőkeadó, vám, 

jövedéki adó és hasonló díj és teher alól, feltéve, hogy e berendezések és készletek a  légi jármű fedélzetén 
maradnak.

 2. Viszonossági alapon, az  adott fél vonatkozó alkalmazandó jogszabálya alapján – a  nyújtott szolgáltatás költségén 
alapuló díjak kivételével – az  e  cikk (1)  bekezdésében említett adók, vámok, díjak és egyéb terhek alól mentesek 
továbbá:
(a) a valamely fél területére – észszerű határokon belül – bevitt vagy ott beszerzett, és a másik fél nemzetközi légi 

közlekedésben részt vevő légitársaságának a területet elhagyó légi járművén való felhasználás céljából a légi 
jármű fedélzetére felvitt készletek, többek között azon esetekben is, ha ezeket a  készleteket a  repülésnek 
azon fél területére eső szakaszán használják, ahol azokat a fedélzetre felvitték;

(b) az  egyik fél területére a  másik félnek a  nemzetközi légi közlekedésben használt légi jármű műszaki 
kiszolgálása, karbantartása vagy javítása céljából bevitt földi berendezései és pótalkatrészei (beleértve 
a hajtóműveket);
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(c) az egyik fél területére a másik fél nemzetközi légi közlekedésben részt vevő légitársaságának légi járművén 
való felhasználás céljából bevitt vagy ott beszerzett üzemanyag, kenőanyagok és műszaki fogyóeszközök, 
többek között azon esetekben is, ha ezeket a  készleteket a  repülésnek azon fél területére eső szakaszán 
használják, ahol azokat a fedélzetre felvitték;

(d) a  felek vámjogszabályai értelmében, az  egyik fél területére bevitt vagy ott beszerzett olyan nyomtatott 
anyagok, amelyeket a  másik fél nemzetközi légi közlekedésben részt vevő légitársaságának a  területet 
elhagyó légi járművén való felhasználás céljából a  fedélzetre felvittek, többek között azon esetekben is, ha 
ezeket a készleteket a repülés azon fél területére eső szakaszán használják, ahol azokat a fedélzetre felvitték; 
és

(e) a repülőtereken és az árufuvarozási terminálokon alkalmazandó biztonsági és védelmi felszerelések.
 3. Az ezzel ellentétes értelmű rendelkezések sérelme nélkül e megállapodás egyetlen rendelkezése sem akadályozza 

a feleket abban, hogy egy légitársaságnak egy adott terület két pontja között szolgáltatást nyújtó légi járművében 
történő felhasználásra szánt és a  területükön megkülönböztetésmentes alapon beszerzett üzemanyagokra adót, 
vámot, díjat vagy egyéb terhet vessenek ki.

 4. Az e cikk (1) és (2) bekezdésében említett berendezések és készletek esetében elő lehet írni azoknak a megfelelő 
hatóságok felügyelete vagy ellenőrzése alá helyezését, illetve a  megfelelő vámok és adók megfizetése nélküli 
elszállításának tilalmát.

 5. Az e cikkben biztosított mentességek abban az esetben is igénybe vehetők, ha az egyik fél légitársaságai az e cikk 
(1) és (2)  bekezdésében meghatározott tételeknek a  másik fél területére történő átszállítására vagy kölcsönzésére 
olyan légitársasággal kötöttek szerződést, amely hasonlóképpen részesül a  másik fél által biztosított ilyen 
mentességekben.

 6. E  megállapodás egyetlen rendelkezése sem akadályozza a  feleket abban, hogy adót, vámot, díjat vagy illetéket 
vessenek ki az utasok részére értékesített, nem a fedélzeten történő fogyasztásra szánt árukra, a területükön belüli 
két olyan pont között üzemeltetett légi járat működtetésének egy szakasza során, ahol a beszállás vagy a kiszállás 
engedélyezett.

 7. A felek területén közvetlenül átmenő forgalomban érintett poggyász és áru mentesül az olyan adók, vámok, díjak és 
más hasonló terhek alól, amelyek nem a nyújtott szolgáltatás költségén alapulnak.

 8. A  légi járművön használt szokásos felszerelések, valamint a  bármelyik fél légitársasága által használt légi 
jármű fedélzetén szokásosan tárolt anyagok és készletek a  másik fél területén csak az  adott területen működő 
vámhatóságok jóváhagyásával rakodhatók ki. Ebben az esetben azok újraexportálás vagy a vámszabályozásoknak 
megfelelő egyéb eltávolítás időpontjáig az említett hatóságok felügyelete alá helyezhetők.

 9. E  megállapodás rendelkezései az  importot terhelő forgalmi adó kivételével nem érintik a  hozzáadottérték-adó 
területét. Egy tagállam és Ukrajna között a  jövedelem és a  tőke kettős adóztatásának elkerülése tekintetében 
hatályban lévő mindenkori vonatkozó egyezmények rendelkezéseit e megállapodás nem módosítja.

24. CIKK
A repülőterek, valamint a légi közlekedési létesítmények és szolgáltatások igénybevételével 
kapcsolatos díjak

 1. A  felek biztosítják, hogy az  egyik fél díjszabásért felelős illetékes hatóságai vagy szervei által a  másik fél 
légitársaságaira a  léginavigációs és légiforgalom-irányítási szolgáltatások, a  repülőtér, a  repülésvédelmi és 
a kapcsolódó létesítmények és szolgáltatások igénybevételéért kiszabható használati díjak igazságosak, észszerűek, 
indokolatlan megkülönböztetéstől mentesek és a  felhasználók csoportjai között méltányosan megosztottak 
legyenek. E  megállapodás 9.  cikkének sérelme nélkül, e  díjak elérhetik, de nem haladhatják meg a  repülőtéren 
vagy a repülőtérrendszeren belül található megfelelő repülőtéri és repülésvédelmi létesítmények és szolgáltatások 
biztosításának a díjszabásért felelős illetékes hatóságoknál vagy szerveknél felmerülő teljes költségét. Az ilyen díjak 
tartalmazhatják az eszközök értékcsökkenés utáni észszerű megtérülését. A díjszabás által érintett berendezéseket 
és szolgáltatásokat hatékony és gazdaságos módon kell biztosítani. A  másik fél légitársaságaira kiszabott ilyen 
díjakat semmilyen esetben sem lehet a  többi légitársaság számára a  díjak meghatározásakor rendelkezésre álló 
legelőnyösebb feltételeknél kedvezőtlenebb feltételekkel megállapítani. A  felek díjszabásért felelős illetékes 
hatóságai a használati díjakat nemzeti vagy külföldi valutában is meghatározhatják.
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 2. A  felek – a  hatályban lévő vonatkozó jogszabályokkal összhangban – ösztönzik vagy előírják a  területükön 
a  díjszabásért felelős illetékes hatóságok vagy szervek és a  szolgáltatásokat és a  létesítményeket igénybe vevő 
légitársaságok és/vagy képviselőik közötti konzultációt, valamint biztosítják a  díjszabásért felelős illetékes 
hatóságok vagy szervek és a  légitársaságok vagy képviselőik közötti azon információk cseréjét, amelyek 
– az e cikk (1) bekezdésének elveivel összhangban – szükségesek lehetnek a díjszabás észszerűségének megfelelő 
felülvizsgálatához. A felek biztosítják, hogy a díjszabásért felelős illetékes hatóságok vagy szervek a felhasználókat 
a használati díjak módosítására irányuló minden javaslat esetében észszerű időn belül értesítsék annak érdekében, 
hogy a szóban forgó hatóságok vagy szervek a módosítások végrehajtása előtt figyelembe vehessék a felhasználók 
véleményét.

25. CIKK
Díjszabás

 1. A felek lehetővé teszik a légitársaságok számára, hogy az árakat a szabad és tisztességes verseny alapján szabadon 
állapítsák meg.

 2. A felek nem követelik meg az árak bejelentését vagy a róluk szóló értesítést.
 3. Amennyiben bármely fél illetékes hatóságai úgy vélik, hogy valamely díj nem áll összhangban az  e  cikkben 

meghatározott szempontokkal, erről megfelelő módon értesítik az  adott fél illetékes hatóságait, és konzultációt 
kezdeményeznek velük. Az  illetékes hatóságok többek között megvitathatják az  esetleg jogtalan, észszerűtlen, 
megkülönböztető jellegű vagy támogatott díjak kérdését. A  ilyen konzultációkat a  kérelem kézhezvételétől 
számított 30 napon belül meg kell tartani.

26. CIKK
Versenykörnyezet

 1. E megállapodás alkalmazási körén belül a társulási megállapodás IV. címét, és a társulási megállapodás helyébe lépő 
bármely, az Európai Unió, annak tagállamai, valamint Ukrajna között létrejött későbbi megállapodást kell alkalmazni, 
kivéve, ha ez  a  megállapodás a  légi közlekedési ágazat tekintetében a  versenyre és az  állami támogatásokra 
vonatkozóan részletesebb szabályokat tartalmaz.

 2. A  felek megerősítik, hogy közös célkitűzésük egy, a  légi járatok üzemeltetésével kapcsolatos tisztességes 
versenykörnyezet kialakítása. A  felek elismerik, hogy a  légitársaságok akkor folytatnak a  legvalószínűbb 
módon tisztességes versenyt, ha teljes mértékben kereskedelmi alapon működnek, és nem részesülnek állami 
támogatásban.

 3. A versenyt egyes vállalkozások vagy légi közlekedési termékek vagy szolgáltatások előnyben részesítésével torzító 
vagy ezzel fenyegető állami támogatás e  megállapodás megfelelő érvényesülésével összeegyeztethetetlen, 
amennyiben befolyásolhatja a felek között a légi közlekedési ágazatban zajló kereskedelmet.

 4. Az  állami támogatások tekintetében bármely, e  cikkel ellentétes gyakorlatot az  Európai Unióban alkalmazandó 
versenyszabályok, és különösen az  e  megállapodás VII.  mellékletében szereplő szabályokból fakadó kritériumok 
alapján kell elbírálni.

 5. Ha az egyik fél azt állapítja meg, hogy a másik fél területén – különösen állami támogatás következtében – olyan 
feltételek állnak fenn, amelyek hátrányosan érintenék a  légitársaságok tisztességes és egyenlő versenyfeltételeit, 
észrevételeket nyújthat be a  másik félnek. Ezen túlmenően kérheti az  e  megállapodás 29.  cikke szerinti vegyes 
bizottság ülésének összehívását. A  kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül konzultációkat kell kezdeni. 
Amennyiben a  konzultációk megkezdésétől számított 30 napon belül nem sikerül kielégítő megegyezésre 
jutni, akkor ezen indokból a  konzultációkat kérő fél a  másik fél légitársaságának (légitársaságainak) engedélyét 
elutasíthatja, visszatarthatja, visszavonhatja, felfüggesztheti vagy megfelelő feltételekhez kötheti, összhangban 
e megállapodás 19. cikkével.

 6. Az  e  cikk (5)  bekezdésében említett intézkedéseknek megfelelőeknek és arányosaknak kell lenniük, hatályukat 
és időtartamukat tekintve pedig a  feltétlenül szükséges mértékre kell korlátozódniuk. Az  intézkedések kizárólag 
az  e  cikkben említett állami támogatás vagy feltételek előnyeit élvező légitársaság(ok)ra irányulhatnak, és nem 
sérthetik egyik fél azon jogát sem, hogy e megállapodás 31. cikke értelmében intézkedést tegyen.

 7. A felek – a másik félhez intézett értesítéssel egyidejűleg – kapcsolatba léphetnek a másik fél területén lévő, állami, 
tartományi vagy helyi szintű illetékes kormányzati szervekkel az e cikkel kapcsolatos kérdések megvitatása céljából.
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 8. E  megállapodás egyetlen rendelkezése sem korlátozhatja vagy veszélyeztetheti a  felek versenyhatóságainak 
hatáskörét, és a  versenyjog végrehajtásával kapcsolatos valamennyi kérdés e  hatóságok kizárólagos hatáskörébe 
tartozik. Az  e  cikk alapján hozott intézkedések nem érintik a  szóban forgó hatóságok által hozott intézkedéseket, 
amelyeknek teljes mértékben függetleneknek kell lenniük az e cikk alapján hozott intézkedésektől.

 9. E  cikk nem sérti a  feleknek a  területükön meglévő közszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozó jogszabályait és 
egyéb rendelkezéseit.

 10. A felek lépéseket tesznek az  információcsere érdekében, figyelembe véve a szakmai és az üzleti titokra vonatkozó 
követelmények korlátait.

27. CIKK
Statisztika

 1. Mindkét fél hozzáférést biztosít a  másik fél részére a  nemzeti jogszabályokban és egyéb rendelkezésekben előírt 
statisztikákhoz, valamint – kérésre – a légi járatok üzemeltetésének felülvizsgálata céljából esetlegesen észszerűen 
szükséges, rendelkezésre álló statisztikai információkhoz.

 2. A felek együttműködnek a vegyes bizottság keretében az e megállapodás szerinti légi járatok alakulásának nyomon 
követése céljából közöttük zajló statisztikai információcsere megkönnyítése érdekében.

IV. CÍM
INTÉZMÉNYI RENDELKEZÉSEK

28. CIKK
Értelmezés és végrehajtás

 1. A  felek minden megfelelő – általános vagy egyedi – intézkedést meghoznak az  e  megállapodásból eredő 
kötelezettségek teljesítése érdekében, valamint tartózkodnak minden olyan intézkedéstől, amely veszélyeztetné 
e megállapodás célkitűzéseinek teljesítését.

 2. Mindegyik fél felelős a megállapodásnak a saját területén való megfelelő végrehajtásáért. Ukrajna felelős továbbá 
azért, hogy az e megállapodás I. mellékletében említett európai uniós jogszabályokban foglalt követelményeknek 
és előírásoknak a saját jogrendszerébe való beépítése céljából elfogadott jogszabályokat végrehajtsa.

 3. A  felek minden szükséges információt és segítséget megadnak egymásnak az  e  megállapodás rendelkezései 
tekintetében elkövetett esetleges jogsértésekre vonatkozó, a másik fél által e megállapodásnak megfelelően, saját 
hatáskörében elvégzett vizsgálatok során.

 4. Amennyiben a  felek e  megállapodás által rájuk ruházott hatáskörükben a  másik fél érdekeltségébe tartozó és 
a  másik fél hatóságait, vállalatait vagy vállalkozásait érintő kérdésben járnak el, a  végső döntést megelőzően 
teljes körűen tájékoztatják a  másik fél illetékes hatóságait, és lehetőséget biztosítanak számukra észrevételeik 
megtételére.

 5. Amennyiben e  megállapodás rendelkezései és az  e  megállapodás I.  mellékletében említett jogszabályok 
rendelkezései lényegében megegyeznek az  EU-szerződések vonatkozó szabályaival és az  EU-szerződések 
alkalmazásában elfogadott jogszabályokkal, ezeket a  rendelkezéseket végrehajtásuk és alkalmazásuk során 
az Európai Unió Bírósága (a  továbbiakban: a Bíróság) és az Európai Bizottság által hozott vonatkozó ítéletekkel és 
határozatokkal összhangban kell értelmezni.

29. CIKK
Vegyes bizottság

 1. Létrejön a felek képviselőiből álló vegyes bizottság, amely e megállapodás alkalmazásáért felel és biztosítja annak 
megfelelő végrehajtását. Ebből a célból a vegyes bizottság ajánlásokat tesz, és az e megállapodásban kifejezetten 
előírt esetekben határozatokat hoz.

 2. A  vegyes bizottság konszenzussal fogadja el határozatait, amelyek a  felekre nézve kötelező erővel bírnak. 
A  határozatokat a  felek a  saját belső eljárásaiknak megfelelően hajtják végre. A  felek tájékoztatják egymást ezen 
eljárásaik lezárultáról, és az  adott határozatok hatálybalépésének időpontjáról. Ha a  vegyes bizottság határozata 
intézkedést ír elő valamelyik fél számára, az  érintett fél minden szükséges lépést megtesz, és erről tájékoztatja 
a vegyes bizottságot.
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 3. A vegyes bizottság – határozattal – elfogadja eljárási szabályzatát.
 4. A vegyes bizottság szükség szerint, a felek bármelyikének kérésére ülésezik.
 5. E  megállapodás értelmezésére vagy alkalmazására vonatkozó bármely kérdés megoldása érdekében bármelyik 

fél kérheti a  vegyes bizottság összehívását. Az  ülést a  lehető legkorábbi időpontra, de legkésőbb a  kérelem 
kézhezvételétől számított két hónapon belül kell összehívni, kivéve, ha erről a felek másként állapodnak meg.

 6. E  megállapodás megfelelő végrehajtása érdekében a  felek információt cserélnek, és bármelyik fél kérésére 
konzultációkat tartanak a vegyes bizottság keretében.

 7. Amennyiben valamelyik fél úgy ítéli meg, hogy a  vegyes bizottság egy határozatát a  másik fél nem megfelelően 
hajtja végre, az  előbbi kérheti a  kérdésnek a  vegyes bizottság keretében történő megvitatását. Amennyiben 
a  vegyes bizottság a  megkeresést követő két hónapon belül nem tudja megoldani az  ügyet, a  kérelmező fél 
e megállapodás 31. cikke értelmében megfelelő védintézkedéseket fogadhat el.

 8. E  cikk (2)  bekezdésének sérelme nélkül, amennyiben a  vegyes bizottság a  megkeresését követő hat hónapon 
belül az  elé utalt kérdésben nem hoz határozatot, a  felek e  megállapodás 31.  cikke alapján megfelelő átmeneti 
védintézkedéseket fogadhatnak el.

 9. E  megállapodás 20.  cikkével összhangban a  vegyes bizottság megvizsgálja a  többségi részesedéssel eszközölt 
kétoldalú befektetéseket érintő kérdéseket, illetve a  felek légitársaságainak tényleges ellenőrzésében történő 
változásokat.

 10. A vegyes bizottság továbbá segíti a felek közötti együttműködést azáltal, hogy:
(a) felülvizsgálja az e megállapodás szerinti légi járatokat érintő piaci feltételeket;
(b) kezeli és lehetőség szerint hatékonyan rendezi az  olyan, az  üzleti tevékenységgel kapcsolatos kérdéseket, 

amelyek többek között akadályozhatják a  piacra jutást és az  e  megállapodás szerinti azon szolgáltatások 
zavartalan működését, amelyek célja az egyenlő versenyfeltételek és a szabályozási konvergencia biztosítása, 
és a kereskedelmi célú járatok üzemben tartóira háruló szabályozási terhek minimálisra csökkentése;

(c) ösztönzi az  új jogszabályi vagy szabályozási kezdeményezésekről vagy fejleményekről szóló szakértői 
szintű eszmecseréket, valamint új nemzetközi közjogi vagy magánjogi a  légiközlekedési jogszabályok 
elfogadását különösen a  biztonság, a  védelem, a  környezetvédelem, a  légiközlekedési infrastruktúra (ezen 
belül a  résidők), a  repülőterek, az  ipari együttműködés, a  légiforgalmi irányítás, a  versenykörnyezet és 
a fogyasztóvédelem területén;

(d) rendszeresen megvizsgálja az  e  megállapodás alkalmazása során fellépő társadalmi hatásokat, különösen 
a foglalkoztatás területén, és megfelelő válaszokat dolgoz ki a jogosnak talált aggályokra;

(e) mérlegeli a  megállapodás továbbfejlesztésének lehetséges területeit, és adott esetben ajánlásokat tesz 
a megállapodás módosítására;

(f ) konszenzusos alapon megállapodik a  megállapodás végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó javaslatokról, 
stratégiákról vagy eljárási jellegű dokumentumokról; valamint

(g) megvizsgálja és fejleszti a megállapodás hatálya alá tartozó területeken a technikai segítségnyújtást; valamint
(h) előmozdítja az együttműködést az érintett nemzetközi fórumokon, és összehangolt álláspontok kialakítására 

törekszik.

30. CIKK
Vitarendezési eljárás és választottbíráskodás

 1. Ha e  megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban a  felek között vita merül fel, azt a  felek 
először a vegyes bizottság keretében folytatott hivatalos konzultációk révén törekszenek rendezni e megállapodás 
29.  cikkének (5)  bekezdésével összhangban. Amennyiben a  vegyes bizottság az  e  megállapodás I.  mellékletében 
említett követelmények és előírások értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban az  említett eljárás 
keretében hoz határozatokat, a  határozatok meghozatalakor tiszteletben kell tartani az  adott követelmények és 
előírások értelmezésével kapcsolatban a  Bíróság által hozott ítéleteket, valamint az  Európai Bizottság a  megfelelő 
követelmények és előírások alapján hozott határozatait.
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 2. Bármelyik fél a következő eljárással összhangban három választottbíróból álló választottbírói testület elé utalhatja 
azon, e  megállapodás alkalmazásával vagy értelmezésével kapcsolatos vitákat, amelyeket e  cikk (1)  bekezdésével 
összhangban nem lehetett rendezni:
(a) a  választottbírói testület általi választottbíráskodás iránti kérelemről a  másik fél által diplomáciai úton 

eljuttatott értesítés kézhezvételének időpontjától számított 60 napon belül mindkét fél kinevez egy-egy 
választottbírót; a  harmadik választottbírót a  két másik választottbíró további 60 napon belül nevezi ki. 
Amennyiben az  egyik fél a  megállapított időn belül nem nevezett ki választottbírót, vagy a  harmadik 
választottbíró kinevezése nem történik meg a  meghatározott időn belül, bármelyik fél felkérheti 
az  ICAO  Tanács elnökét, hogy nevezze ki a  választottbírót vagy adott esetben a  választottbírókat. 
Amennyiben az ICAO Tanács elnöke valamely fél állampolgára, akkor az ICAO Tanács ilyen alapon nem kizárt 
rangidős alelnöke végzi a kinevezést;

(b) az  a)  pont értelmében kinevezett harmadik választottbíró harmadik államban rendelkezik illetőséggel és 
a választottbíróság elnökeként jár el;

(c) a választottbírói testület maga fogadja el eljárási szabályzatát; valamint
(d) a választottbírói testület végleges határozatára is figyelemmel, a választottbíráskodás kezdeti költségei a felek 

között egyenlően oszlanak meg.
 3. A választottbírói testület – bármelyik fél kérelmére – utasíthatja a másik felet átmeneti kedvezményes intézkedések 

végrehajtására a választottbírói testület végleges határozatáig.
 4. A  választottbírói testület bármely ideiglenes vagy végleges határozata a  felekre nézve kötelező. A  választottbírói 

testület arra törekszik, hogy mind az  ideiglenes, mind a végleges határozatokat konszenzussal fogadja el. Ha nem 
sikerül konszenzusra jutni, a választottbírói testület határozatait többségi szavazattal fogadja el.

 5. Amennyiben valamelyik fél a  választottbírói testület e  cikk rendelkezései szerinti határozatáról szóló értesítés 
kézhezvételétől számított 30 napon belül nem az említett határozatnak megfelelően jár el, a másik fél – e mulasztás 
fennálltáig – a vétkes félnek e megállapodás alapján biztosított jogait vagy kiváltságait korlátozhatja, felfüggesztheti 
vagy visszavonhatja.

31. CIKK
Védintézkedések

 1. E megállapodás 7. és 8. cikkének sérelme nélkül, valamint az e megállapodás III. mellékletében említett biztonsági 
és védelmi értékelések sérelme nélkül az egyik fél megfelelő védintézkedéseket hozhat, amennyiben úgy ítéli meg, 
hogy a másik fél nem teljesítette az e megállapodás szerinti kötelezettségét. A védintézkedéseket – tárgyi és időbeli 
hatályuk tekintetében – a  helyzet orvoslásához vagy a  megállapodás egyensúlyának fenntartásához okvetlenül 
szükséges mértékre kell korlátozni. Azon intézkedéseket kell előnyben részesíteni, amelyek e  megállapodás 
végrehajtását a legkevésbé zavarják.

 2. A védintézkedések meghozatalát mérlegelő fél a vegyes bizottságon keresztül haladéktalanul értesíti a másik felet, 
és minden releváns információt a rendelkezésére bocsát.

 3. A  felek a  vegyes bizottság keretében haladéktalanul konzultációkat kezdenek egy kölcsönösen elfogadható 
megoldás elfogadása érdekében.

 4. E megállapodás 7. és 8. cikkének sérelme nélkül, az érintett fél nem hozhat védintézkedést az e cikk (2) bekezdése 
szerinti értesítés időpontját követő egy hónap végéig, kivéve ha az e cikk (3) bekezdése szerinti konzultációs eljárás 
az említett időtartam lejárta előtt befejeződik.

 5. Az  érintett fél haladéktalanul értesíti a  vegyes bizottságot a  meghozott intézkedésekről, és minden fontos 
információt a rendelkezésére bocsát.

 6. Az  e  cikk rendelkezései alapján hozott valamennyi intézkedést fel kell függeszteni, amint a  vétkes fél eleget tesz 
e megállapodás rendelkezéseinek.

32. CIKK
Információk nyilvánosságra hozatala
A felek képviselői, küldöttei és szakértői, valamint az  ezen megállapodás értelmében eljáró más tisztviselők 
a  feladataik megszűnését követően sem fedhetnek fel harmadik feleknek szolgálati titoktartási kötelezettség 
alá eső információkat, különösen a  vonatkozó, biztonságot érintő információkat, valamint a  vállalatokra vagy 
vállalkozásokra, ezek üzleti kapcsolataira vagy költségösszetevőire vonatkozó információkat.
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33. CIKK
Átmeneti rendelkezések

 1. E  megállapodás III.  melléklete meghatározza a  felek közötti átmeneti rendelkezéseket, és az  azokhoz kapcsolódó 
átmeneti időszakokat.

 2. Az  e  megállapodás I.  mellékletében felsorolt, a  polgári repülésre vonatkozó összes európai uniós jogszabály 
követelményeinek és előírásainak Ukrajna általi teljes körű végrehajtása és az  e  megállapodás III.  mellékletében 
szereplő feltételek teljesítése felé való fokozatos átmenet feltétele az  Európai Bizottság által Ukrajnával 
együttműködésben végrehajtott értékelések, illetve az  EASA által az  e  megállapodás I.  mellékletének C. részében 
szereplő követelményekkel és szabványokkal összhangban a  légiközlekedés-biztonság tekintetében végzett 
szabványosítási vizsgálatok.
Amint Ukrajna úgy ítéli meg, hogy a jogszabályokban foglalt vonatkozó követelmények és előírások Ukrajna jogába 
való beépítése és végrehajtása megtörtént, értesíti az Európai Bizottságot arról, hogy értékelést kell végezni.

 3. Ha az Európai Bizottság megállapítja, hogy Ukrajna teljesíti a vonatkozó követelményeket és előírásokat, a kérdést 
a  vegyes bizottság elé utalja, és felkéri a  bizottságot, hogy hozzon határozatot arról, hogy Ukrajna jogosult 
a következő átmeneti időszakba lépni, vagy megfelel az összes követelménynek.

 4. Ha az  Európai Bizottság megállapítja, hogy Ukrajna nem teljesíti a  vonatkozó követelményeket, erről tájékoztatja 
a  vegyes bizottságot. Az  Európai Bizottság ezt követően Ukrajna számára konkrét javítási intézkedéseket javasol, 
és – az Ukrajnával való konzultáció után – meghatározza azt a végrehajtási időszakot, amelyen belül a vonatkozó 
hiányosságokat orvosolni kell. A  végrehajtási időszak vége előtt sor kerül egy második, illetve szükség esetén 
további értékelésekre is annak megállapítása céljából, hogy a javasolt javítási intézkedések valóban hatékonyan és 
kielégítő módon megvalósultak-e.

 5. Ha az  Európai Bizottság megállapítja, hogy a  vonatkozó hiányosságok orvoslásra kerültek, a  kérdést a  vegyes 
bizottság elé utalja az  ennek megfelelő és az  e  cikk (3)  bekezdésében előírtak szerinti határozat meghozatala 
céljából.

34. CIKK
Kapcsolat más megállapodásokkal és/vagy szerződésekkel

 1. E  megállapodás rendelkezései a  felek közötti kétoldalú légi közlekedési megállapodások és/vagy egyezségek 
vonatkozó rendelkezéseinek helyébe lépnek.

 2. E cikk (1) bekezdése ellenére az Ukrajna és az Európai Unió, vagy annak valamely tagállama között létrejött kétoldalú 
megállapodásban vagy egyezségben szereplő, a  tulajdonjogra, a  forgalmi jogokra, kapacitásra, gyakoriságra, 
repülőgép-típusra vagy cserére, a  közös üzemeltetésre és a  díjszabásra vonatkozó rendelkezések alkalmazandók 
a  felek között, amennyiben az  ilyen kétoldalú megállapodás és/vagy szerződés rugalmasabb, azaz nagyobb 
szabadságot enged az  érintett légitársaságoknak, illetve más módon kedvezőbb, feltéve hogy a  tagállamok és 
a  valamely tagállamban illetőséggel rendelkező személyek között nem tesznek megkülönböztetést. Ugyanez 
vonatkozik az e megállapodás hatálya alá nem tartozó rendelkezésekre.

 3. Amennyiben a  felek többoldalú megállapodás szerződő felévé válnak, vagy jóváhagynak valamely, az  ICAO vagy 
más nemzetközi szervezet által elfogadott, a  megállapodás hatálya alá tartozó kérdéseket érintő határozatot, 
a  vegyes bizottság keretében konzultálnak annak meghatározása céljából, hogy e  fejlemények figyelembevétele 
érdekében felül kell-e vizsgálni e megállapodást.

35. CIKK
Pénzügyi rendelkezések
E megállapodás 5.  cikke (1)  bekezdése b)  pontjának sérelme nélkül a  felek gondoskodnak arról, hogy – többek 
között a  vegyes bizottság tekintetében – elkülönítsék a  szükséges pénzügyi eszközöket e  megállapodásnak 
a területükön való végrehajtásához.
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V. CÍM
HATÁLYBALÉPÉS, FELÜLVIZSGÁLAT, MEGSZŰNÉS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

36. CIKK
Módosítások

 1. A vegyes bizottság – az egyik fél javaslatára – e cikkel összhangban, és az e megállapodás 15. cikke (3) bekezdésének 
a) pontjában előírtak szerint egyhangúlag határoz e megállapodás mellékleteinek módosításáról.

 2. E megállapodás mellékleteinek módosításai azt követően lépnek hatályba, hogy a felek valamennyi szükséges belső 
eljárásnak eleget tettek.

 3. E  megállapodást a  benne található rendelkezések végrehajtásának fényében, a  felek bármelyikének kérésére 
–  a  vonatkozó eljárásokkal összhangban és a  vegyes bizottság esetleges ajánlásainak figyelembevételével – felül 
kell vizsgálni esetleges jövőbeli módosítása céljából. E  megállapodás ebből eredő módosításai e  megállapodás 
38. cikkével összhangban lépnek hatályba.

37. CIKK
Megszűnés
Bármely fél bármely időpontban diplomáciai úton írásban értesítheti a  másik felet az  e  megállapodás 
megszüntetésére irányuló döntéséről. Az  erről szóló értesítést egyidejűleg az  ICAO-nak is meg kell küldeni. 
E megállapodás a Nemzetközi Légifuvarozási Szövetség forgalmi idénye végén, greenwichi középidő szerint éjfélkor 
szűnik meg, egy évvel a megszűnésről történő írásbeli értesítés keltét követően, kivéve, ha ezen időszak lejárta előtt 
a felek kölcsönösen megegyeznek az értesítés visszavonásáról.

38. CIKK
Hatálybalépés és ideiglenes alkalmazás

 1. E  megállapodást az  aláíró feleknek belső rendelkezéseikkel összhangban meg kell erősíteniük vagy jóvá kell 
hagyniuk.

 2. E  megállapodás a  felek közötti diplomáciai jegyzékváltás során megküldött azon utolsó értesítés keltét követő 
második hónap első napján lép hatályba, amelyben a  felek megerősítik, hogy a  megállapodás hatálybalépéséhez 
szükséges valamennyi eljárásnak eleget tettek. E  jegyzékváltás keretében Ukrajna eljuttatja az  Európai Unió 
Tanácsának Főtitkárságához az  Európai Uniónak és tagállamainak szóló diplomáciai értesítését, az  Európai Unió 
Tanácsának Főtitkársága pedig megküldi Ukrajnának az  Európai Uniótól és tagállamaitól származó diplomáciai 
értesítést. Az Európai Unió és tagállamai által küldött diplomáciai jegyzékben valamennyi tagállam megerősíti, hogy 
eleget tett a megállapodás hatálybalépéséhez szükséges eljárásoknak.

 3. E  cikk (2)  bekezdésének sérelme nélkül, a  felek megállapodnak abban, hogy – belső eljárásaikkal és/vagy hazai 
jogszabályaikkal összhangban – e megállapodást a felek közötti diplomáciai jegyzékváltás során megküldött azon 
utolsó értesítés keltét követő hónap első napjától ideiglenesen alkalmazzák – vagy adott esetben – megkötik, 
amelyben a  felek megerősítik, hogy a  megállapodás hatálybalépéséhez szükséges valamennyi eljárásnak eleget 
tettek.

 4. E megállapodás letéteményese az Európai Unió Tanácsának főtitkára.

39. CIKK
Nyilvántartásba vétel az ICAO-nál és az Egyesült Nemzetek Titkárságánál
Az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 102. cikkével összhangban ezt a megállapodást és bármilyen módosítását 
a hatálybalépését követően Ukrajna az ICAO-nál és az Egyesült Nemzetek Titkárságánál nyilvántartásba veteti.

40. CIKK
Hiteles szövegek
E megállapodás két-két eredeti példányban angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, 
lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén és ukrán nyelven 
készül, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

FENTIEK HITELÉÜL, az alulírott, erre kellően feljogosított meghatalmazottak aláírták ezt a megállapodást.

Kelt Kijevben, a kétezer-huszonegyedik év október havának tizenkettedik napján.
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I. MELLÉKLET

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL A POLGÁRI REPÜLÉS TERÉN ELFOGADOTT AZON ALKALMAZANDÓ 
KÖVETELMÉNYEK ÉS ELŐÍRÁSOK JEGYZÉKE, AMELYEKET UKRAJNA JOGSZABÁLYAIBA BE KELL ÉPÍTENI

A következő európai uniós jogszabályokban foglalt alkalmazandó követelményeket és előírásokat be kell építeni 
Ukrajna jogszabályaiba; e  követelményeket és előírásokat e  megállapodás részének kell tekinteni, és – eltérő 
rendelkezés hiányában – e  megállapodással, illetve annak III.  mellékletével összhangban kell őket alkalmazni. 
E melléklet szükség esetén tartalmazza az egyes jogi aktusok vonatkozó kiigazításait.
Az e  mellékletben említett jogi aktusokban szereplő alkalmazandó követelmények és előírások a  felekre nézve 
kötelező erejűek, és azok a felek belső jogrendjének részét képezik vagy részévé kell válniuk a következők szerint:
(a) az  európai uniós rendeletek és irányelvek az  EU-szerződések értelmében az  Európai Unióra és tagállamaira 

nézve kötelező erővel bírnak;
(b) a vonatkozó európai uniós rendeletek és irányelvek végrehajtása érdekében Ukrajna által elfogadott nemzeti 

jogszabályok Ukrajnára nézve kötelező erővel bírnak, a  végrehajtás formáját és módját azonban Ukrajna 
választja meg.

 A. PIACI HOZZÁFÉRÉS ÉS KAPCSOLÓDÓ KÉRDÉSEK

1008/2008/EK
Az Európai Parlament és a  Tanács 1008/2008/EK rendelete (2008. szeptember 24.) a  Közösségben a  légi járatok 
működtetésére vonatkozó közös szabályokról
Alkalmazandó követelmények és előírások: IV. fejezet.

95/93/EGK
A Tanács 95/93/EGK rendelete (1993. január 18.) a  Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes 
szabályairól,
az alábbiakkal módosítva:
Az Európai Parlament és a Tanács 894/2002/EK rendelete (2002. május 27.) a Közösség repülőterein alkalmazandó 
résidőkiosztás egységes szabályairól szóló 95/93/EGK tanácsi rendelet módosításáról,
Az Európai Parlament és a Tanács 1554/2003/EK rendelete (2003. július 22.) a Közösség repülőterein alkalmazandó 
résidőkiosztás egységes szabályairól szóló 95/93/EGK tanácsi rendelet módosításáról,
Az Európai Parlament és a Tanács 793/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a Közösség repülőterein alkalmazandó 
résidőkiosztás egységes szabályairól szóló 95/93/EGK tanácsi rendelet módosításáról.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–12. cikk, 14. cikk és a 14a. cikk (2) bekezdése.
A 12. cikk (2) bekezdésében „a Bizottság” helyett „a vegyes bizottság” értendő.

96/67/EK
A Tanács 96/67/EK irányelve (1996. október 15.) a közösségi repülőterek földi kiszolgálási piacára való bejutásról.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–25. cikk és melléklet.
A 10. cikk alkalmazásakor „a tagállamok” helyett az„EU-tagállamok” értendők.
A 20. cikk (2) bekezdésében „a Bizottság” helyett „a vegyes bizottság” értendő.

785/2004/EK
Az Európai Parlament és a  Tanács 785/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a  légifuvarozókra és légi járművek 
üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelményekről,
az alábbival módosítva:
A Bizottság 285/2010/EU rendelete (2010. április 6.) a légifuvarozókra és légi járművek üzemben tartóira vonatkozó 
biztosítási követelményekről szóló 785/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–8. cikk és a 10. cikk (2) bekezdése.

2009/12/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 2009/12/EK irányelve (2009. március 11.) a repülőtéri díjakról.
Alkalmazandó követelmények és előírások: minden rendelkezés a 12. cikk (1) bekezdése, valamint a 13. és a 14. cikk 
kivételével.
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 B. LÉGIFORGALMI SZOLGÁLTATÁS

549/2004/EK
Az Európai Parlament és a  Tanács 549/2004/EK rendelete (2004. március 10.) az  egységes európai égbolt 
létrehozására vonatkozó keret megállapításáról (keretrendelet),
az alábbival módosítva:
Az Európai Parlament és a  Tanács 1070/2009/EK rendelete (2009. december 16.) az  549/2004/EK,  
az  550/2004/EK, az  551/2004/EK és az  552/2004/EK rendeletnek az  európai légiközlekedési rendszer 
teljesítményének és fenntarthatóságának javítását célzó módosításáról.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–4. cikk, 6. cikk és 9–14. cikk.

550/2004/EK
Az Európai Parlament és a  Tanács 550/2004/EK rendelete (2004. március 10.) a  léginavigációs szolgálatoknak 
az egységes európai égbolt keretében történő ellátásáról (léginavigációs szolgálati rendelet),
az alábbival módosítva:
Az Európai Parlament és a  Tanács 1070/2009/EK rendelete (2009. december 16.) az  549/2004/EK, az  550/2004/EK, 
az  551/2004/EK és az  552/2004/EK rendeletnek az  európai légiközlekedési rendszer teljesítményének és 
fenntarthatóságának javítását célzó módosításáról.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–19. cikk, I. és II. melléklet.

551/2004/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 551/2004/EK rendelete (2004. március 10.) a légtérnek az egységes európai égbolt 
keretében történő szervezéséről és használatáról (légtérrendelet),
az alábbival módosítva:
Az Európai Parlament és a  Tanács 1070/2009/EK rendelete (2009. december 16.) az  549/2004/EK,  
az  550/2004/EK, az  551/2004/EK és az  552/2004/EK rendeletnek az  európai légiközlekedési rendszer 
teljesítményének és fenntarthatóságának javítását célzó módosításáról.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–11. cikk.

552/2004/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 552/2004/EK rendelete (2004. március 10.) az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási 
Hálózat átjárhatóságáról (átjárhatósági rendelet),
az alábbival módosítva:
Az Európai Parlament és a  Tanács 1070/2009/EK rendelete (2009. december 16.) az  549/2004/EK, az  550/2004/EK, 
az  551/2004/EK és az  552/2004/EK rendeletnek az  európai légiközlekedési rendszer teljesítményének és 
fenntarthatóságának javítását célzó módosításáról.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–12. cikk és I–V. melléklet.

Végrehajtási jogszabályok

691/2010/EU
A Bizottság 691/2010/EU rendelete (2010. július 29.) a  léginavigációs szolgálatok és a  hálózati funkciók 
teljesítményrendszerének megállapításáról, valamint a  léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös 
követelmények megállapításáról szóló 2096/2005/EK rendelet módosításáról,
az alábbival módosítva:
A Bizottság 677/2011/EU rendelete (2011. július 7.) a  légiforgalmi szolgáltatási (ATM) hálózati funkciók 
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és a 691/2010/EU rendelet módosításáról,
A Bizottság 1216/2011/EU rendelete (2011. november 24.) a  léginavigációs szolgálatok és a  hálózati funkciók 
teljesítményrendszerének megállapításáról szóló 691/2010/EU bizottsági rendelet módosításáról,
A Bizottság 390/2013/EU rendelete (2013. május 3.) a  léginavigációs szolgálatok és a  hálózati funkciók 
teljesítményrendszerének létrehozásáról
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–25. cikk és I–IV. melléklet.
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1794/2006/EK
A Bizottság 1794/2006/EK rendelete (2006. december 6.) a  léginavigációs szolgálatok közös díjszámítási 
rendszerének létrehozásáról,
az alábbival módosítva:
A Bizottság 1191/2010/EU rendelete (2010. december 16.) a  léginavigációs szolgálatok közös díjszámítási 
rendszerének létrehozásáról szóló 1794/2006/EK rendelet módosításáról,
A Bizottság 391/2013/EU rendelete (2013. május 3.) a  léginavigációs szolgálatok közös díjszámítási rendszerének 
létrehozásáról.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–17. cikk, I–VI. melléklet.

482/2008/EK
A Bizottság 482/2008/EK rendelete (2008. május 30.) a  léginavigációs szolgáltatók által kialakítandó, 
szoftverbiztonságot garantáló rendszer létrehozásáról és a 2096/2005/EK rendelet módosításáról,
az alábbival módosítva:
A Bizottság 1035/2011/EU rendelete (2011. október 17.) a  léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös 
követelmények megállapításáról, valamint a 482/2008/EK és a 691/2010/EU rendelet módosításáról.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–6. cikk, I. és II. melléklet.

1034/2011/EU
A Bizottság 1034/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. október 17.) a  légiforgalmi szolgáltatások és 
a léginavigációs szolgálatok repülésbiztonsági felügyeletéről és a 691/2010/EU rendelet módosításáról.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–19. cikk.

1035/2011/EK
A Bizottság 1035/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. október 17.) a  léginavigációs szolgálatok ellátására 
vonatkozó közös követelmények megállapításáról, valamint a  482/2008/EK és a  691/2010/EU rendelet 
módosításáról,
az alábbival módosítva:
A Bizottság 923/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. szeptember 26.) a  közös repülési szabályok és 
a  léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések meghatározásáról, valamint 
az  1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az  1265/2007/EK, az  1794/2006/EK, a  730/2006/EK, az  1033/2006/EK és 
a 255/2010/EU rendelet módosításáról.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–14. cikk és I–V. melléklet.

409/2013/EU
A Bizottság 409/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 3.) a  közös projektek meghatározásáról, az  európai 
légiforgalmi szolgáltatási főterv irányítási struktúrájának létrehozásáról, valamint a  főterv kivitelezését támogató 
ösztönzők megállapításáról.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–15. cikk.

2150/2005/EK
A Bizottság 2150/2005/EK rendelete (2005. december 23.) a  rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös 
szabályok megállapításáról.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–9. cikk és a melléklet.

730/2006/EK
A Bizottság 730/2006/EK rendelete (2006. május 11.) a  légtér 195-ös repülési szint fölötti osztályozásáról és 
a látvarepülési szabályok szerinti járatok e szint fölötti útvonaláról.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–4. cikk.

255/2010/EU
A Bizottság 255/2010/EU rendelete (2010. március 25.) a  légiforgalomáramlás-szervezésre vonatkozó közös 
szabályok megállapításáról.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–15. cikk.

176/2011/EU
A Bizottság 176/2011/EU rendelete (2011. február 24.) a  funkcionális légtérblokkok kialakítását és módosítását 
megelőzően benyújtandó információkról.
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923/2012/EU
A Bizottság 923/2012/EU rendelete (2012. szeptember 26.) a  közös repülési szabályok és a  léginavigációs 
szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések meghatározásáról, valamint az  1035/2011/EU 
végrehajtási rendelet és az 1265/2007/EK, az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU rendelet 
módosításáról.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–10. cikk és a melléklet.

1032/2006/EU
A Bizottság 1032/2006/EK rendelete (2006. július 6.) az  előzetes tájékoztatás, a  koordinálás és a  légi járatok 
légiforgalmi irányító egységek közötti átadása céljából a repülési adatok cseréjét biztosító automatikus rendszerekre 
vonatkozó követelmények megállapításáról,
az alábbival módosítva:
A Bizottság 30/2009/EK rendelete (2009. január 16.) az 1032/2006/EK rendeletnek az adatkapcsolat-szolgáltatásokat 
támogató repülési adatok cseréjét biztosító automatikus rendszerekre vonatkozó követelmények tekintetében 
történő módosításáról.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–10. cikk és I–V. melléklet.

1033/2006/EK
A Bizottság 1033/2006/EK rendelete (2006. július 4.) az  egységes európai égbolton a  felszállás előtti szakaszban 
a repülési tervekre alkalmazandó eljárások követelményeiről,
az alábbival módosítva:
A Bizottság 428/2013/EU rendelete (2013. május 8.) az  1033/2006/EK rendeletnek a  3.  cikke (1)  bekezdésében 
említett ICAO-rendelkezések tekintetében történő módosításáról és a  929/2010/EU rendelet hatályon kívül 
helyezéséről.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–5. cikk és a melléklet.

633/2007/EK
A Bizottság 633/2007/EK rendelete (2007. június 7.) az  előzetes tájékoztatás, a  koordinálás és a  légijáratok 
légiforgalmi irányító egységek közötti átadása céljára szolgáló légiforgalmi üzenettovábbítási protokoll használatára 
vonatkozó követelmények megállapításáról,
az alábbival módosítva:
A Bizottság 283/2011/EU rendelete (2011. március 22.) a  633/2007/EK rendeletnek a  7.  cikkben említett átmeneti 
rendelkezések tekintetében történő módosításáról.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–7. cikk, 8. cikk második és harmadik mondat, valamint I–IV. melléklet.

29/2009/EK
A Bizottság 29/2009/EK rendelete (2009. január 16.) az  egységes európai égbolt keretében megvalósuló 
adatkapcsolat-szolgáltatásokra vonatkozó követelmények megállapításáról.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–14. cikk és I–VII. melléklet.

262/2009/EK
A Bizottság 262/2009/EK rendelete (2009. március 30.) az  egységes európai égbolt S-módú lekérdezési kódjainak 
összehangolt kiosztására és használatára vonatkozó követelmények megállapításáról.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–12. cikk, I–VI. melléklet.

73/2010/EU
A Bizottság 73/2010/EU rendelete (2010. január 26.) a  légiforgalmi adatok és légiforgalmi tájékoztatások 
minőségével kapcsolatos követelményeknek az egységes európai égbolt keretében történő meghatározásáról.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–13. cikk, I–X. melléklet.

1206/2011/EU
A Bizottság 1206/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. november 22.) az  egységes európai égbolton belül 
légtérellenőrzésre szolgáló légijármű-azonosításra vonatkozó követelmények megállapításáról.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–11. cikk és I–VII. melléklet.
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1207/2011/EU
A Bizottság 1207/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. november 22.) az  egységes európai égbolton belüli 
légtérellenőrzés végrehajtására és átjárhatóságára vonatkozó követelmények megállapításáról.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–14. cikk és I–IX. melléklet.

1079/2012/EU
A Bizottság 1079/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. november 16.) az  egységes európai égbolton belüli 
beszédüzemű kommunikáció csatornatávolságára vonatkozó követelmények megállapításáról.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–15. cikk és I–V. melléklet.

SESAR rendelet

219/2007/EK
A Tanács 219/2007/EK rendelete (2007. február 27.) az  új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer 
(SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról,
az alábbival módosítva:
A Tanács 1361/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer 
(SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról szóló 219/2007/EK rendelet módosításáról.
Alkalmazandó követelmények és előírások: Az 1. cikk (1)–(2) és (5)–(7) bekezdése, 2–3. cikk, a 4. cikk (1) bekezdése és 
a melléklet.

Légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyek

805/2011/EU
A Bizottság 805/2011/EU rendelete (2011. augusztus 10.) a  légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyekre és 
egyes tanúsításokra vonatkozó részletes szabályoknak a  216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
értelmében történő meghatározásáról.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–32. cikk és I–IV. melléklet.

Bizottsági határozatok

2011/121/EU
A Bizottság 2011/121/EU határozata (2011. február 21.) a  léginavigációs szolgálatok 2012–2014 közötti időszakra 
vonatkozó európai uniós szintű teljesítménycéljainak és riasztási küszöbértékeinek meghatározásáról.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–4. cikk.

C(2011) 2611 final
A Bizottság C(2011) 2611 final határozata (2011. május 20.) a  29/2009/EK bizottsági rendelet 14.  cikke szerinti 
mentességekről.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–3. cikk, I. és II. melléklet.

C(2011) 9074 final
A Bizottság C(2011) 9074 final végrehajtási határozata (2011. december 9.) a  29/2009/EK bizottsági rendelet 
14. cikke szerinti mentességekről.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–3. cikk, I. és II. melléklet.

C(2012) 9604 final
A Bizottság C(2012) 9604 final végrehajtási határozata (2021. december 19.) az egységes európai égbolt légiforgalmi 
szolgáltatási hálózati funkcióira vonatkozó, a 2012–2019-es időszakra szóló hálózatstratégiai terv jóváhagyásáról.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–3. cikk.

 C. A LÉGI KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGA

216/2008/EK rendelet (alaprendelet)
Az Európai Parlament és a  Tanács 216/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a  polgári repülés területén közös 
szabályokról és az  Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a  91/670/EGK tanácsi irányelv, 
az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről,
az alábbival módosítva:
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A Bizottság 690/2009/EK rendelete (2009. július 30.) a  polgári repülés területén közös szabályokról és az  Európai 
Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a  91/670/EGK tanácsi rendelet, 1592/2002/EK rendelet 
és a  2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról,
Az Európai Parlament és a  Tanács 1108/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a  216/2008/EK rendeletnek 
a  repülőterek, a  légiforgalmi szolgáltatás és a  léginavigációs szolgálatok tekintetében történő módosításáról, 
valamint a 2006/23/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről,
A Bizottság 6/2013/EU rendelete (2013. január 8.) a  polgári repülés területén közös szabályokról és az  Európai 
Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a  91/670/EGK tanácsi irányelv, az  1592/2002/EK rendelet 
és a  2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–11.  cikk; 13–16.  cikk, 20–25.  cikk, 54., 55. és 68.  cikk, valamint 
az I–VI. melléklet.
A 216/2008/EK rendeletet és végrehajtási szabályait az alábbi rendelkezések szerint kell végrehajtani Ukrajnában:
1. Ukrajna nem ruházhatja az  EASA-ra egyetlen, az  Egyezményben és annak mellékleteiben foglalt, 

biztonsággal kapcsolatos funkcióját sem;
2. Ukrajna tekintetében az EASA rendszeresen elvégzi a 216/2008/EK rendelet 54. cikke szerinti szabványosítási 

vizsgálatokat;
3. a  vegyes bizottság e  megállapodás III.  mellékletének rendelkezéseivel összhangban dönt arról, hogy 

az Ukrajna által kiadott bizonyítványokra alkalmazni kell-e a 216/2008/EK rendelet 11. cikkét;
4. a 216/2008/EU rendelet 11. cikkének (1) bekezdése nem alkalmazandó az Ukrajna által a járatüzemeltetés és 

a  folyamatos légi alkalmasság vonatkozásában kiadott bizonyítványokra (a  965/2012/EU, a  748/2012/EU és 
a 2042/2003/EK végrehajtási rendeletek);

5. amennyiben a  vegyes bizottság úgy dönt, hogy alkalmazni kell a  216/2008/EK rendelet 11.  cikkének 
(1)  bekezdését, akkor az  Európai Bizottságot Ukrajnában megilletik a  216/2008/EK rendelet 11.  cikkének 
(2)  bekezdése, 14.  cikkének (5) és (7)  bekezdése, 24.  cikkének (5)  bekezdése, és 25.  cikkének (1)  bekezdése 
szerinti döntéshozatali jogkörök;

6. a  légi alkalmasság területén, ahol az  EASA nem végez tevékenységeket, Ukrajna, az  általa harmadik 
országokkal kötött egyezmények vagy megállapodások értelmében adhat ki bizonyítványokat, szakszolgálati 
engedélyeket vagy jóváhagyásokat.

748/2012/EU
A Bizottság 748/2012/EU rendelete (2012. augusztus 3.) a  légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és 
berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása 
végrehajtási szabályainak megállapításáról,
az alábbival módosítva:
A Bizottság 7/2013/EU rendelete (2013. január 8.) a  légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és 
berendezések légi alkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása 
végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 748/2012/EU rendelet módosításáról.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–2. és 8–10. cikk, valamint a melléklet.

2042/2003/EK
A Bizottság 2042/2003/EK rendelete (2003. november 20.) a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek 
és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az  ezzel összefüggő feladatokban részt vevő 
szervezetek és személyek jóváhagyásáról,
az alábbival módosítva:
A Bizottság 707/2006/EK rendelete (2006. május 8.) a  2042/2003/EK rendeletnek a  korlátozott időtartamú 
jóváhagyások időtartamának és az I. és III. melléklet vonatkozásában való módosításáról,
A Bizottság 376/2007/EK rendelete (2007. március 30.) a  légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek 
és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az  ezzel összefüggő feladatokban részt vevő 
szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló 2042/2003/EK rendelet módosításáról,
A Bizottság 1056/2008/EK rendelete (2008. október 27.) a  légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek 
és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az  ezzel összefüggő feladatokban részt vevő 
szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló 2042/2003/EK rendelet módosításáról,
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A Bizottság 127/2010/EU rendelete (2010. február 5.) a  légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek 
és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az  ezzel összefüggő feladatokban részt vevő 
szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló 2042/2003/EK rendelet módosításáról,
A Bizottság 962/2010/EU rendelete (2010. október 26.) a  légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek 
és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az  ezzel összefüggő feladatokban részt vevő 
szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló 2042/2003/EK rendelet módosításáról,
A Bizottság 1149/2011/EU rendelete (2011. október 21.) a  légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek 
és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az  ezzel összefüggő feladatokban részt vevő 
szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló 2042/2003/EK rendelet módosításáról,
A Bizottság 593/2012/EU rendelete (2012. július 5.) a  légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és 
berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az  ezzel összefüggő feladatokban részt vevő 
szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló 2042/2003/EK rendelet módosításáról.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–6. cikk és I–IV. melléklet.

996/2010/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 996/2010/EU rendelete (2010. október 20.) a polgári légiközlekedési balesetek és 
repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–26. cikk, a 7. cikk (4) bekezdésének és a 24. cikknek a kivételével.

2003/42/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 2003/42/EK irányelve (2003. június 13.) a  polgári légi közlekedésben előforduló 
események jelentéséről.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–11. cikk, I. és II. melléklet.

1321/2007/EK
A Bizottság 1321/2007/EK rendelete (2007. november 12.) a  polgári légiközlekedési eseményekre vonatkozó, 
a  2003/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint cserélt információk központi adattárba történő 
rendezésével kapcsolatos végrehajtási szabályok meghatározásáról.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–4. cikk.

1330/2007/EK
A Bizottság 1330/2007/EK rendelete (2007. szeptember 24.) a  polgári légiközlekedési eseményekre vonatkozó 
információnak az  érdekelt felekkel történő, a  2003/42/EK irányelv 7.  cikkének (2)  bekezdése szerinti terjesztésére 
vonatkozó végrehajtási szabályok meghatározásáról.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–10. cikk és I–II. melléklet.

104/2004/EK
A Bizottság 104/2004/EK rendelete (2004. január 22.) az  Európai Repülésbiztonsági Ügynökség fellebbezési 
tanácsának szervezetére és összetételére vonatkozó szabályok megállapításáról.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–7. cikk és a melléklet.

628/2013/EK
A Bizottság 628/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. június 28.) az  Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 
szabványosítási vizsgálatok végzésével és a  216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szabályai 
alkalmazásának nyomon követésével kapcsolatos munkamódszereiről, valamint a 736/2006/EK bizottsági rendelet 
hatályon kívül helyezéséről.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–27. cikk.

2111/2005/EK
Az Európai Parlament és a  Tanács 2111/2005/EK rendelete (2005. december 14.) a  Közösségen belül működési 
tilalom alá tartozó légitársaságok közösségi listájának elfogadásáról és az üzemeltető fuvarozó kiléte tekintetében 
a légi közlekedés utasainak tájékoztatásáról, valamint a 2004/36/EK irányelv 9. cikkének hatályon kívül helyezéséről.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–13. cikk és a melléklet.
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473/2006/EK
A Bizottság 473/2006/EK rendelete (2006. március 22.) a  Közösségen belül működési tilalom alá tartozó 
légitársaságoknak a  2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezetében említett közösségi listája 
végrehajtási szabályainak megállapításáról.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–6. cikk és A–C. melléklet.

474/2006/EK
A Bizottság 474/2006/EK rendelete (2006. március 22.) a  Közösségen belül működési tilalom alá tartozó 
légitársaságoknak a  2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezetében említett közösségi 
listájának létrehozásáról,
az alábbival módosítva:
A Bizottság 659/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. július 10.) a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó 
légitársaságok közösségi listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK rendelet módosításáról.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–3. cikk, A. és B. melléklet.

1178/2011/EU
A Bizottság 1178/2011/EU rendelete (2011. november 3.) a  polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki 
követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a  216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében 
történő rögzítéséről,
az alábbival módosítva:
A Bizottság 290/2012/EU rendelete (2012. március 30.) a  polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki 
követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a  216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében 
történő rögzítéséről szóló 1178/2011/EU rendelet módosításáról.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–11. cikk és I–VII. melléklet.

965/2012/EU
A Bizottság 965/2012/EU rendelete (2012. október 5.) a  légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki 
követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a  216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében 
történő meghatározásáról,
az alábbival módosítva:
A Bizottság 800/2013/EU rendelete (2013. augusztus 14.) a  polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki 
követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a  216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében 
történő rögzítéséről szóló 965/2012/EU rendelet módosításáról.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–9. cikk és I–VII. melléklet.

1332/2011/EU
A Bizottság 1332/2011/EU rendelete (2011. december 16.) a levegőben történő ütközések elhárítását szolgáló közös 
légtérhasználati követelmények és üzemeltetési eljárások meghatározásáról.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–4. cikk és a melléklet.

 D. KÖRNYEZETVÉDELEM

2003/96/EK
A Tanács 2003. október 27-i 2003/96/EK irányelve az  energiatermékek és a  villamos energia közösségi adóztatási 
keretének átszervezéséről.
Alkalmazandó követelmények és előírások: A 14. cikk (1) bekezdésének b) pontja és (2) bekezdése.

2006/93/EK
Az Európai Parlament és a  Tanács 2006/93/EK irányelve (2006. december 12.) a  nemzetközi polgári repülésről 
szóló egyezmény második kiadásának (1988) 16. függeléke 1. kötete II. részének 3. fejezete hatálya alá tartozó 
repülőgépek üzemeltetésének szabályozásáról.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–5. cikk.

2002/49/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 2002. június 25-i 2002/49/EK irányelve a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–16. cikk, valamint az I–VI. melléklet.
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2002/30/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 2002/30/EK irányelve (2002. március 26.) a Közösség repülőterein a zajvédelemmel 
összefüggő üzemeltetési korlátozások bevezetésére vonatkozó szabályok és eljárások megállapításáról,
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–15. cikk, valamint az I. és a II. melléklet.

 E. SZOCIÁLIS SZEMPONTOK

89/391/EGK
A Tanács 89/391/EGK irányelve (1989. június 12.) a  munkavállalók munkahelyi biztonságának és 
egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről,
az alábbival módosítva:
Az Európai Parlament és a  Tanács 2007/30/EK irányelve (2007. június 20.) a  gyakorlati végrehajtásra vonatkozó 
jelentések egyszerűsítése és észszerűsítése érdekében a  89/391/EGK tanácsi irányelv, annak egyedi irányelvei, 
valamint a 83/477/EGK, a 91/383/EGK, a 92/29/EGK és a 94/33/EK tanácsi irányelv módosításáról.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–16. cikk és 18–19. cikk.

2003/88/EK
Az Európai Parlament és a  Tanács 2003/88/EK irányelve (2003. november 4.) a  munkaidő-szervezés egyes 
szempontjairól.
Alkalmazandó rendelkezések: 1–19. cikk, 21–24. cikk és 26–29. cikk.

2000/79/EK
A Tanács 2000/79/EK irányelve (2000. november 27.) az  Európai Légitársaságok Szövetsége (AEA), az  Európai 
Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF), az  Európai Közforgalmi Pilóták Szövetsége (ECA), az  Európai 
Regionális Légitársaságok Szövetsége (ERA) és a Légiszállítók Nemzetközi Szövetsége (IACA) által kötött, a polgári 
repülésben dolgozó utazó munkavállalók munkaidejének szervezéséről szóló európai megállapodásról.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 2–3. cikk és a melléklet.

 F. FOGYASZTÓVÉDELEM

90/314/EGK
A Tanács 90/314/EGK irányelve (1990. június 13.) a szervezett utazási formákról.
Alkalmazandó rendelkezések: 1–10. cikk.

93/13/EGK
A Tanács 93/13/EGK irányelve (1993. április 5.) a  fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen 
feltételekről.
Alkalmazandó rendelkezések: 1–10. cikk és a melléklet.
A 10. cikk alkalmazásában „a Bizottság” helyett „minden más EKLT szerződő fél” értendő.

95/46/EK
Az Európai Parlament és a  Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a  személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–34. cikk.

2027/97/EK
A Tanács 2027/97/EK rendelete (1997. október 9.) a légifuvarozók baleset esetén fennálló felelősségéről,
az alábbival módosítva:
Az Európai Parlament és a Tanács 889/2002/EK rendelete (2002. május 13.) a légifuvarozók balesetek esetén fennálló 
felelősségéről szóló 2027/97/EK tanácsi rendelet módosításáról.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–8. cikk.

261/2004/EK
A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az  utasoknak nyújtandó kártalanítás 
és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a  295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–17. cikk.
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1107/2006/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2006/EK rendelete (2006. július 5.) a légi járműveken utazó fogyatékkal élő, 
illetve csökkent mozgásképességű személyek jogairól.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–16. cikk, I. és II. melléklet.

 G. SZÁMÍTÓGÉPES HELYFOGLALÁSI RENDSZEREK

80/2009/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 80/2009/EK rendelete (2009. január 14.) a számítógépes helyfoglalási rendszerek 
ügyviteli szabályzatáról és a 2299/89/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–19. cikk és a mellékletek.

 H. EGYÉB JOGI AKTUSOK

437/2003/EK
Az Európai Parlament és a  Tanács 437/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a  légi személy-, áru- és 
postaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről,
az alábbival módosítva:
A Bizottság 1358/2003/EK rendelete (2003. július 31.) a légi személy-, áru- és postaiküldemény-szállításra vonatkozó 
statisztikai adatgyűjtésről szóló 437/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint annak 
I. és II. melléklete módosításáról,
A Bizottság 546/2005/EK rendelete (2005. április 8.) az  adatszolgáltató országkódok elosztásának vonatkozásában 
a 437/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiigazításáról és a közösségi repülőterek listájának frissítése 
vonatkozásában az 1358/2003/EK rendelet módosításáról.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–11. cikk, I. és II. melléklet.

1358/2003/EK
A Bizottság 1358/2003/EK rendelete (2003. július 31.) a légi személy-, áru- és postaiküldemény-szállításra vonatkozó 
statisztikai adatgyűjtésről szóló 437/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint annak 
I. és II. melléklete módosításáról,
az alábbival módosítva:
A Bizottság 158/2007/EK rendelete (2007. február 16.) az  1358/2003/EK rendeletnek a  közösségi repülőterek 
jegyzékének tekintetében történő módosításáról.
Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–4. cikk és I–III. melléklet.

II. MELLÉKLET

KÖLCSÖNÖSEN ELFOGADOTT SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MEGHATÁROZOTT ÚTVONALAK

 1. Mindkét fél lehetővé teszi a másik fél légitársaságai számára, hogy az alábbiakban meghatározott útvonalakon légi 
közlekedési szolgáltatásokat nyújtsanak:
(a) az  Európai Unió légitársaságai esetében: bármely pont az  Európai Unión belül – az  európai szomszédsági 

politikában részt vevő partnerországokban2, az  ECAA-országokban3, vagy az  e  megállapodás 
V. mellékletében felsorolt országokban található bármely közbenső pontok – bármely pont Ukrajnán belül – 
mindezeken túli bármely pont;

2 Az „európai szomszédságpolitika partnerországai” alatt ez esetben a következő országok értendők: Algéria, Örményország, Azerbajdzsán, 
Belorusszia, Egyiptom, Grúzia, Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia, Marokkó, Palesztina, Szíria , Tunézia és a Moldovai Köztársaság; Ukrajna tehát nem.

3 „ECAA-ország”: az európai közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás (ECAA-megállapodás) részes felei; ezek a megállapodás aláírásának 
időpontjában a következők voltak: az Európai Közösség és tagállamai, az Albán Köztársaság, Bosznia és Hercegovina, Macedónia Volt Jugoszláv 
Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, a Montenegrói Köztársaság, a Norvég Királyság, a Szerb Köztársaság és Koszovó (ez a megnevezés nem 
érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244 sz. ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói 
függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével).
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(b) Ukrajna légitársaságai esetében: bármely pont Ukrajnán belül – az  európai szomszédsági politikában 
részt vevő partnerországokban, az  ECAA-országokban, vagy az  e  megállapodás V.  mellékletében felsorolt 
országokban található bármely közbenső pontok – bármely pont az Európai Unióban.

 Gyakorolhatók és elfogadhatók a  meglévő és új jogok, többek között azok az  Ukrajna és az  EU-tagállamok 
közötti kétoldalú vagy egyéb megállapodások értelmében olyan pontok kiszolgálásához fűződő jogok, 
amelyek nem tartoznak e megállapodás hatálya alá, feltéve, hogy nincs az Európai Unió légitársaságai között 
az illetőségük alapján történő megkülönböztetés.

(c) az  Európai Unió légitársaságai továbbá arra is jogosultak, hogy Ukrajnán belül található pontok közötti 
útvonalon nyújtsanak légi közlekedési szolgáltatásokat, függetlenül attól, hogy az  ilyen légi közlekedési 
szolgáltatások az Európai Unió területéről indulnak ki vagy oda irányulnak.

 2. Az e melléklet (1) bekezdésének a) és b) pontjával összhangban üzemeltetett járatok ukrán légitársaságok esetében 
Ukrajna területéről indulnak ki vagy ide irányulnak, az európai uniós légitársaságok esetében pedig az Európai Unió 
területéről indulnak ki vagy ide irányulnak.

 3. A felek légitársaságai bármely, illetve valamennyi járat tekintetében saját döntésük szerint:
(a) egyik vagy mindkét irányban üzemeltethetnek légi járatokat;
(b) különböző járatszámokat kombinálhatnak egyazon repülésen belül;
(c) kiszolgálhatnak az  e  melléklet (1)  bekezdésének a) és b)  pontja szerinti közbenső pontokat, és azokon túli 

pontokat, valamint a felek területén lévő pontokat, bármilyen kombinációban és bármilyen sorrendben;
(d) kihagyhatnak egy vagy több pontot;
(e) bármely légi járművükről bármely másik légi járművükre – bármely ponton – átcsoportosíthatnak forgalmat;
(f ) megszakíthatják útjukat bármelyik fél területén lévő vagy azon kívüli bármely ponton;
(g) a másik fél területén keresztül tranzitszállítást hajthatnak végre; valamint
(h) kombinálhatják a forgalmat ugyanazon a légi járművön, tekintet nélkül a forgalom eredetére.

 4. A  felek minden légitársaság számára lehetővé teszik, hogy az  általa kínált nemzetközi légi közlekedésben 
a  járatsűrűséget és a  kapacitást a  piaci kereskedelmi megfontolások alapján állapítsa meg. E  joggal összhangban 
egyik fél sem korlátozhatja egyoldalúan a  forgalom nagyságát, a  légi járatok sűrűségét vagy gyakoriságát, vagy 
azt, hogy a  másik fél légitársaságai milyen típusú légi járműveket üzemeltethetnek, kivéve ha ez  vám, műszaki, 
üzemeltetési, környezetvédelmi vagy egészségvédelmi okokból, illetve e  megállapodás 26.  cikkének alkalmazása 
céljából szükséges.

 5. Az  egyes felek légitársaságai – közös járatüzemeltetési (code-share) megállapodás keretében is – bármely olyan, 
harmadik ország területén található pont felé üzemeltethetnek szolgáltatást, amely nem a  meghatározott 
útvonalakon található, feltéve, hogy nem gyakorolják az ötödik szabadságjogot.

 6. Ez  a  melléklet az  e  megállapodás III.  mellékletében foglalt átmeneti rendelkezésekre, és az  ott említett jogok 
meghosszabbítására is figyelemmel alkalmazandó.

III. MELLÉKLET

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

1. SZAKASZ
ÁTMENETI IDŐSZAKOK

 1. Az e megállapodásból eredő összes rendelkezés és feltétel Ukrajna általi teljes körű végrehajtását és alkalmazását 
két átmeneti időszak alatt kell megvalósítani.

 2. Az  átmenet feltételét képezik – az  e  megállapodás 33.  cikkében előírtak szerint – az  Európai Bizottság által 
végrehajtandó értékelések és az EASA által végrehajtandó szabványosítási vizsgálatok, valamint a vegyes bizottság 
határozata.
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2. SZAKASZ
AZ ELSŐ ÁTMENETI IDŐSZAK SORÁN ALKALMAZANDÓ ELŐÍRÁSOK

 1. Az első átmeneti időszak során:
(a) az  Európai Unió légitársaságai és az  Ukrajnában engedélyezett légitársaságok korlátlan forgalmi jogokat 

élveznek az Európai Unió bármely pontja és az Ukrajnában található bármely pont között;
(b) a  vonatkozó európai uniós követelmények és előírások Ukrajna általi végrehajtására és alkalmazására 

vonatkozó értékelés függvényében, és a  vegyes bizottság tájékoztatását követően Ukrajna megfigyelőként 
részt vesz a  Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól szóló 95/93/EGK 
tanácsi rendelet alapján létrehozott bizottság munkájában; valamint

(c) e megállapodás 22. cikke (5) bekezdésének c) pontja nem alkalmazandó.
 2. Ukrajna az alábbi feltételek teljesítése után léphet a második átmeneti időszakba:

(a) az  alábbi jogszabályok alkalmazandó követelményeinek és előírásainak az  ukrán nemzeti jogba történő 
beépítése, majd végrehajtása:
– a  (polgári repülés területén közös szabályokról és az  Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 

létrehozásáról szóló) 216/2008/EK rendelet;
– a  (légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és 

környezetvédelmi tanúsítása, valamint a  tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási 
szabályainak megállapításáról szóló) 748/2012/EU rendelet;

– a  (légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi 
alkalmasságának biztosításáról és az  ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és 
személyek jóváhagyásáról szóló,) módosított 2042/2003/EK rendelet;

– a  (légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelmények és igazgatási eljárások 
meghatározásáról szóló) 965/2012/EU rendelet;

– a  (polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak 
a rögzítéséről szóló) 1178/2011/EU rendelet;

– a  (polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről szóló 
996/2010/EU) rendelet;

– a (repülőtéri díjakról szóló) 2009/12/EK irányelv;
– a (közösségi repülőterek földi kiszolgálási piacára való bejutásról szóló) 96/67/EK irányelv;
– a (résidőkiosztás egységes szabályairól szóló) 95/93/EGK rendelet;
– a  (polgári repülésben dolgozó utazó munkavállalók munkaidejének szervezéséről szóló európai 

megállapodásról szóló) 2000/79/EK irányelv;
– a  (Közösségben a  légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló) 1008/2008/EK 

rendelet IV. fejezete;
– a (légifuvarozókra és légi járművek üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelményekről szóló) 

785/2004/EK rendelet;
– a (számítógépes helyfoglalási rendszerekről szóló) 80/2009/EGK rendelet;
– a (légi fuvarozók baleset esetén fennálló felelősségéről szóló) 2027/97/EK rendelet;
– a (visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó 

kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló) 261/2004/EK rendelet;
– az  (egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról szóló, 

2004. március 10-i) 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (keretrendelet);
– a  (léginavigációs szolgálatoknak az  egységes európai égbolt keretében történő ellátásáról szóló, 

2004. március 10-i) 550/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (léginavigációs-szolgálati 
rendelet);

– a  (légtérnek az  egységes európai égbolt keretében történő szervezéséről és használatáról szóló, 
2004. március 10-i) 551/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (légtérrendelet);

– az (Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról szóló, 2004. március 10-i) 552/2004/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (átjárhatósági rendelet);

– a  (léginavigációs szolgálatok és a  hálózati funkciók teljesítményrendszerének megállapításáról, 
valamint a  léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények megállapításáról 
szóló 2096/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2010. július 29-i) 691/2010/EU bizottsági rendelet;

– a  (léginavigációs szolgálatok közös díjszámítási rendszerének létrehozásáról szóló, 
2006. december 6-i) 1794/2006/EK bizottsági rendelet;
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– a  (légiforgalmi szolgáltatások és a  léginavigációs szolgálatok repülésbiztonsági felügyeletéről és 
a 691/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2011. október 17-i) 1034/2011/EU bizottsági rendelet;

– a  (rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 
2005. december 23-i) 2150/2005/EK bizottsági rendelet; valamint

– a  (légiforgalomáramlás-szervezésre vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 
2010. március 25-i) 255/2010/EU bizottsági rendelet;

 a felsorolt jogszabályoknak az e megállapodás I. mellékletében felsorolt módosításait is figyelembe kell venni;
(b) a  működési engedélyek tekintetében a  Közösségben a  légi járatok működtetésére vonatkozó közös 

szabályokról szóló, 2008. szeptember 24-i 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezetében 
foglaltakkal lényegében egyenértékű szabályok alkalmazása; valamint

(c) a  repülésbiztonság tekintetében az  ECAC 30. számú okmánya II. részének végrehajtása, a  legutóbbi 
alkalmazandó módosítás tekintetében.

3. SZAKASZ
A MÁSODIK ÁTMENETI IDŐSZAK SORÁN ALKALMAZANDÓ ELŐÍRÁSOK

 1. Azt követően, hogy a  vegyes bizottság az  e  megállapodás 33.  cikkében előírtak szerint kiadta azt a  határozatot, 
amelyben megerősíti, hogy Ukrajna teljesíti az e melléklet 2. szakaszának 2. pontjában foglalt feltételeket:
(a) az  Ukrajna által kiadott, az  e  megállapodás IV.  mellékletének 1. szakaszában felsorolt tanúsításokat 

az  EU-tagállamok a  vegyes bizottság határozatában szereplő feltételekkel összhangban, és a  216/2008/EK 
rendelet 11. cikkének megfelelően elismerik;

(b) e megállapodás 22. cikke 5. bekezdésének c) pontja alkalmazandó; valamint
(c) a  vonatkozó európai uniós követelmények és előírások Ukrajna általi végrehajtására és alkalmazására 

vonatkozó értékelés függvényében, és a  vegyes bizottság tájékoztatását követően Ukrajna megfigyelőként 
részt vesz a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának elfogadásáról 
szóló, 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet alapján létrehozott bizottság munkájában.

 2. Ukrajna az alábbi feltételek teljesítése után léphet az e megállapodás teljes körű végrehajtásának szakaszába:
(a) az  e  megállapodás I.  mellékletében felsorolt összes európai uniós jogszabály alkalmazandó 

követelményeinek és előírásainak Ukrajna nemzeti jogába való beépítése és végrehajtása; valamint
(b) az  Ukrajna illetékességi körébe tartozó légteret a  funkcionális légtérblokkok kialakítására vonatkozó uniós 

követelményeknek megfelelően kell megszervezni.

4. SZAKASZ
E MEGÁLLAPODÁS TELJES KÖRŰ VÉGREHAJTÁSA
Azt követően, hogy a  vegyes bizottság az  e  megállapodás 33.  cikkében előírtak szerint kiadta azt a  határozatot, 
amelyben megerősíti, hogy Ukrajna teljesíti az  e  melléklet 3. szakaszának 2.  pontjában foglalt feltételeket, 
a következők alkalmazandók:

 1. Az e melléklet 2. szakaszának 1. pontjában meghatározott forgalmi jogokon túl:
(a) az Európai Unió légitársaságai korlátlan forgalmi jogokat élveznek az Ukrajnában található pontok, az európai 

szomszédsági politikában részt vevő partnerországokban, illetve az  ECAA-országokban található közbenső 
pontok, az e megállapodás V. mellékletében felsorolt országokban található pontok és az azokon túli pontok 
között, feltéve, hogy a járat a tagállamok valamelyikében található pontot is kiszolgál.

 Az Európai Unió légitársaságai továbbá korlátlan forgalmi jogokat élveznek az  Ukrajnán belül található 
pontok közötti útvonalak tekintetében, függetlenül attól, hogy az  adott légi járat az  EU területéről indul ki 
vagy oda irányul; valamint

(b) Ukrajna légitársaságai korlátlan forgalmi jogokat élveznek az Európai Unióban található pontok, az európai 
szomszédsági politikában részt vevő partnerországokban, illetve az  ECAA-országokban található közbenső 
pontok, és az e megállapodás V. mellékletében felsorolt országokban található pontok között, feltéve, hogy 
a légi járat Ukrajnában található pontot is kiszolgál.

 2. Az  EU-tagállamok az  Ukrajna által kiadott, az  e  megállapodás IV.  mellékletének 2. szakaszában felsorolt összes 
tanúsítást – e rendelkezések feltételeivel összhangban – elismerik.
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IV. MELLÉKLET

AZ E MEGÁLLAPODÁS III. MELLÉKLETÉBEN EMLÍTETT TANÚSÍTÁSOK JEGYZÉKE

 1. Repülőgép-személyzet
Pilóta szakszolgálati engedélyek (engedélyek kiadása, meghosszabbítása, módosítása, korlátozása, felfüggesztése 
vagy visszavonása) (216/2008/EK rendelet, 1178/2011/EU rendelet és az 1178/2011/EU rendelet módosításáról szóló 
290/2012/EU rendelet).
A repülésoktatásért, a  repülésszimulációs oktatásért vagy a  pilóták ismereteinek felméréséért felelős személyek 
képesítése (216/2008/EK rendelet, 1178/2011/EU rendelet és az  1178/2011/EU rendelet módosításáról szóló 
290/2012/EU rendelet).
Légiutas-kísérő tanúsítványok (tanúsítványok kiadása, meghosszabbítása, módosítása, korlátozása, felfüggesztése 
vagy visszavonása) (216/2008/EK rendelet, 1178/2011/EU rendelet és az 1178/2011/EU rendelet módosításáról szóló 
290/2012/EU rendelet).
Pilóta-szakszolgálati orvosi minősítések (kiadás, meghosszabbítás, módosítás, korlátozás, felfüggesztés vagy 
visszavonás) (216/2008/EK rendelet, 1178/2011/EU rendelet és az  1178/2011/EU rendelet módosításáról szóló 
290/2012/EU rendelet).
A repülőorvos-szakértők képesítése, valamint annak feltételei, hogy egy háziorvos repülőorvos-szakértőként 
járhasson el (216/2008/EK rendelet, 1178/2011/EU rendelet és az  1178/2011/EU rendelet módosításáról szóló 
290/2012/EU rendelet).
A légiutas-kísérő személyzet tagjainak rendszeres repülőorvosi vizsgálata, valamint az  e  vizsgálat elvégzéséért 
felelős személyek képesítése (216/2008/EK rendelet, 1178/2011/EU rendelet és az  1178/2011/EU rendelet 
módosításáról szóló 290/2012/EU rendelet).
A pilótaképző szervezetek engedélyeinek kiadására, meghosszabbítására, módosítására, korlátozására, 
felfüggesztésére vagy visszavonására vonatkozó feltételek (216/2008/EK rendelet, 1178/2011/EU rendelet és 
az 1178/2011/EU rendelet módosításáról szóló 290/2012/EU rendelet).
A repülőorvosi központok engedélyeinek kiadására, meghosszabbítására, módosítására, korlátozására, 
felfüggesztésére vagy visszavonására vonatkozó feltételek (216/2008/EK rendelet, 1178/2011/EU rendelet és 
az 1178/2011/EU rendelet módosításáról szóló 290/2012/EU rendelet).
A repülésszimulációs oktatóeszközök bizonyítványaira, valamint az  ilyen eszközöket működtető és alkalmazó 
szervezetekre vonatkozó követelmények (216/2008/EK rendelet, 1178/2011/EU rendelet és az  1178/2011/EU 
rendelet módosításáról szóló 290/2012/EU rendelet).

 2. Légiforgalmi szolgáltatások és léginavigációs szolgálatok
Légiforgalmi szolgáltatók tanúsítványai (216/2008/EK rendelet, 1034/2011/EU rendelet, és az 1035/2011/EU rendelet 
II. melléklete – A légiforgalmi szolgáltatások nyújtásának különös követelményei).
Meteorológiai szolgáltatók tanúsítványai (216/2008/EK rendelet, 1034/2011/EU rendelet, és az  1035/2011/EU 
rendelet III. melléklete – A meteorológiai szolgálatok ellátására vonatkozó különös követelményei).
Légiforgalmi tájékoztató szolgáltatók tanúsítványai (216/2008/EK rendelet, 1034/2011/EU rendelet, és  
az  1035/2011/EU rendelet IV.  melléklete – A  légiforgalmi tájékoztató szolgálatok ellátására vonatkozó különös 
követelmények).
A távközlési, navigációs vagy légtérellenőrző szolgáltatók tanúsítványai (216/2008/EK rendelet, 1034/2011/EU 
rendelet, és az  1035/2011/EU rendelet V.  melléklete – A  távközlési, navigációs vagy légtérellenőrző szolgálatok 
ellátására vonatkozó különös követelmények).
A légiforgalmi irányítók (ATCO) és gyakornok légiforgalmi irányítók szakszolgálati engedélyei (kiadás, felfüggesztés 
és visszavonás) és a kapcsolódó jogosítások, kiterjesztések (216/2008/EK, 805/2011/EU rendelet).
A légiforgalmi irányítók orvosi minősítései (216/2008/EK, 805/2011/EU rendelet).
A légiforgalmi irányítók (ATCO) képzését végző szervezetek tanúsítványai (érvényesség, megújítás, újraérvényesítés 
és alkalmazás) (216/2008/EU, 805/2011/EU rendelet).
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V. MELLÉKLET

AZ E MEGÁLLAPODÁS 17., 19. ÉS 22. CIKKÉBEN, VALAMINT II. ÉS III. MELLÉKLETÉBEN EMLÍTETT EGYÉB 
ÁLLAMOK JEGYZÉKE

1. Az Izlandi Köztársaság (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás alapján);
2. A Liechtensteini Hercegség (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás alapján);
3. A Norvég Királyság (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás alapján); valamint
4. A  Svájci Államszövetség (az Európai Közösség és a  Svájci Államszövetség közötti légi közlekedési 

megállapodás alapján).

VI. MELLÉKLET

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

E megállapodás az alábbiakban megállapított eljárási szabályoknak megfelelően alkalmazandó:
 1. UKRAJNA RÉSZVÉTELE AZ EGYES BIZOTTSÁGOK MUNKÁJÁBAN

Amennyiben e  megállapodás értelmében Ukrajna részt vesz egy, az  Európai Unió kapcsolódó jogi aktusával 
létrehozott bizottság munkájában, ezt megfigyelőként teheti, azaz figyelemmel követheti az  összes vonatkozó 
egyeztetést, és a  bizottság eljárási szabályainak megfelelően részt vehet a  vitákban, kivéve a  szavazással záródó 
üléseket.
Az egységes európai égboltra vonatkozó jogszabályok végrehajtása érdekében a  légiforgalmi szolgáltatás 
tekintetében Ukrajna részt vesz továbbá az Európai Bizottság által létrehozott összes testület, így például az ágazati 
konzultációs testület (Industry Consultation Body, ICB) és a Hálózatkezelő (Network Manager) munkájában.

 2. AZ EASA-BAN BETÖLTÖTT MEGFIGYELŐI STÁTUSZ MEGSZERZÉSE
Az EASA-ban betöltött megfigyelői státusz feljogosítja Ukrajnát arra, hogy részt vegyen az  EASA EU-tagállamok 
és az  európai szomszédságpolitika partnerországai előtt nyitva álló technikai csoportjainak és testületeinek 
munkájában, a  részvételre vonatkozó feltételekkel összhangban. A  megfigyelői státusz nem jár együtt szavazati 
joggal. Az EASA igazgatótanácsában Ukrajna nem kap megfigyelői státuszt.

 3. EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS INFORMÁCIÓCSERE
Annak érdekében, hogy a Felek illetékes hatóságai könnyebben gyakorolhassák vonatkozó hatásköreiket, a szóban 
forgó hatóságok kérésre a  megállapodás megfelelő működéséhez szükséges valamennyi információt átadják 
egymásnak.

 4. NYELVEKRE VALÓ HIVATKOZÁSOK
Az e  megállapodás keretében megállapított eljárások során a  Felek jogosultak az  Európai Unió intézményei vagy 
Ukrajna bármely hivatalos nyelvének használatára. A  felek azonban tisztában vannak azzal, hogy az  angol nyelv 
használata megkönnyíti az  eljárásokat. Ezért ha egy hivatalos okirat olyan nyelven íródott, amely nem az  Európai 
Unió intézményeinek hivatalos nyelve, az  okirathoz – az  előző mondat rendelkezésére figyelemmel – egyidejűleg 
mellékelni kell az  Európai Unió intézményeinek egyik hivatalos nyelvén készült fordítását. Amennyiben bármelyik 
fél szóbeli eljárás során olyan nyelvet kíván használni, amely nem hivatalos nyelve az Európai Unió intézményeinek, 
az adott fél gondoskodik az angol nyelvre történő szinkrontolmácsolásról.
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VII. MELLÉKLET

AZ E MEGÁLLAPODÁS 26. CIKKÉNEK (4) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT KRITÉRIUMOK

 1. A következők összeegyeztethetők e megállapodás megfelelő működésével:
(a) az egyéni fogyasztóknak nyújtott szociális jellegű támogatások, feltéve hogy azokat a szolgáltatás eredetén 

alapuló megkülönböztetés nélkül nyújtják; valamint
(b) a természeti katasztrófák vagy rendkívüli események miatti károk enyhítését célzó támogatások.

 2. Továbbá a következők is összeegyeztethetőnek tekinthetők e megállapodás megfelelő működésével:
(a) az  olyan térségek gazdasági fejlődésének előmozdítására nyújtott támogatások, ahol rendkívül alacsony 

az életszínvonal vagy jelentős az alulfoglalkoztatottság;
(b) egyes gazdasági tevékenységek vagy gazdasági területek fejlődését előmozdító támogatások, amennyiben 

az  ilyen támogatások nem befolyásolják hátrányosan a  légitársaságok kereskedelmi ügyleteit oly módon, 
hogy az ellentétes legyen a felek közös érdekével; valamint

(c) az  EU horizontális csoportmentességi rendeletei, valamint a  horizontális és ágazati állami támogatási 
szabályok szerint jóváhagyott célkitűzések megvalósítására, az  említett rendeletekben és szabályokban 
meghatározott feltételekkel összhangban nyújtott támogatások.”

2021. évi CXXXIX. törvény
a Magyarország és az Iráni Iszlám Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 
szóló Megállapodás kihirdetéséről*

1. §  Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország és az Iráni Iszlám Köztársaság között a beruházások 
ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának 
elismerésére.

2. §  Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

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

„MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS AZ IRÁNI ISZLÁM KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA 
KÖZÖTT A BERUHÁZÁSOK KÖLCSÖNÖS ÖSZTÖNZÉSÉRŐL ÉS VÉDELMÉRŐL

PREAMBULUM

Magyarország Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya (a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek”);

Attól az óhajtól vezérelve, hogy a gazdasági együttműködést mindkét Szerződő Fél javára erősítsék;

Felismerve, hogy e  célkitűzéseket oly módon kell elérni, amely összhangban áll a  közegészségügy, a  környezet, 
a  biztonság és a  fenntartható fejlődés előmozdításával és védelmével, illetve a  nemzetközileg elismert 
munkavállalói jogok előmozdításával és a vállalati társadalmi felelősségvállalás elveivel;

Elismerve a  Szerződő Feleknek a  beruházás szabályozáshoz való jogát és kötelezettségeit, amelyek a  Szerződő 
Feleket a saját területükön, jogos szakpolitikai célkitűzéseik elérése érdekében megilletik;

Szem előtt tartva a beruházók és a fogadó állam jogai és kötelezettségei közötti általános egyensúly biztosítását;

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. december 14-i ülésnapján fogadta el.
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Azzal a  szándékkal, hogy kedvező feltételeket teremtsenek és tartsanak fenn az  egyik Szerződő Fél beruházóinak 
beruházásaihoz a másik Szerződő Fél területén;

Megállapodtak a következőkben:

1. CIKK 
MEGHATÁROZÁSOK

A Megállapodás alkalmazásában:
1. A „beruházás” kifejezés magában foglal minden olyan vagyoni értéket, melyet az  egyik Szerződő Fél 

valamely beruházója fektetett be a  másik Szerződő Fél területén ez  utóbbi törvényeivel és jogszabályaival 
összhangban, és különösen a következőket jelenti:
(a) az ingó és ingatlan tulajdont, valamint minden egyéb dologi jogot, mint például a  jelzálogot, 

zálogot, a zálogjogot és hasonló jogokat;
(b) a részvényt, az üzletrészt és a vállalati kötvényt, illetve a társasági érdekeltség egyéb formáit;
(c) a beruházáshoz kapcsolódó pénzkövetelést vagy gazdasági értékkel bíró teljesítés nyújtására 

vonatkozó követelést;
(d) a szellemi és ipari tulajdonhoz fűződő jogot, ideértve a  beruházáshoz kapcsolódó szerzői jogot, 

védjegyet, szabadalmat, formatervezési mintát, know-how-t, kereskedelmi titkot, földrajzi 
megjelölést, kereskedelmi nevet és goodwill-t;

(e) minden jogszabály vagy szerződés által biztosított jogot és jogszabályon alapuló mindenfajta 
engedélyt és jóváhagyást, beleértve a  természeti erőforrások kutatásához, kitermeléséhez, 
műveléséhez vagy kiaknázásához kapcsolódó jogokat.

 A vagyoni érték beruházási formájának későbbi megváltozása nem érinti annak beruházás jellegét, 
feltételezve, hogy ez  a  változás annak a  Szerződő Félnek a  törvényeivel és egyéb jogszabályaival 
összhangban áll, amelynek területén a  beruházás létesült, és feltéve, hogy az  adott módosulást a  fogadó 
állam illetékes hatósága, amennyiben az szükséges, jóváhagyta.

2. A „beruházó” kifejezés az  egyik Szerződő Fél olyan természetes vagy jogi személyét jelenti, aki a  másik 
Szerződő Fél területén beruházást valósított meg a jelen Megállapodás keretében:
(a) A „természetes személy” kifejezés az olyan természetes személyt jelenti, aki bármelyik Szerződő Fél 

állampolgára annak jogszabályai értelmében, és nem állampolgára a fogadó országnak.
(b) A „jogi személy” kifejezés azt a jogi személyt jelenti bármelyik Szerződő Fél vonatkozásában, amely 

az  egyik Szerződő Fél területén, annak hatályos jogszabályai értelmében alakult vagy létesült, és 
üzleti központja vagy fő üzleti tevékenységének székhelye számottevő gazdasági tevékenység 
mellett az egyik Szerződő Fél területén található.

 A „beruházó” fogalmának kritériuma, hogy számottevő gazdasági tevékenységet kell folytatnia a  másik 
Szerződő Fél területén, a  beruházáshoz köthető számottevő fizikai jelenlét mellett. A „számottevő fizikai 
jelenlét” körébe nem értendők bele többek között az  egyéb létesítmények nélkül működtetett értékesítési 
irodák, a  postafiókcímen alapuló gazdasági tevékenységek, illetve a  korlátozott jelenléttel vagy jelenlét 
nélkül folytatott egyéb gazdasági tevékenységtípusok.

3. A „hozam” kifejezés a beruházásból származó összeget jelenti és magában foglalja különösen a nyereséget, 
a kamatot, a tőkenyereséget, az osztalékot, a jogdíjat vagy egyéb díjat.

4. A „terület” kifejezés jelenti:
(a) Magyarország tekintetében azt a  területet, amely fölött Magyarország a  nemzetközi joggal 

összhangban szuverenitással rendelkezik, felségjogokat vagy joghatóságot gyakorol;
(b) az Iráni Iszlám Köztársaság tekintetében azon területeket – ideértve a  tengeri felségvizeket –, 

amelyek fölött az Iráni Iszlám Köztársaság szuverenitással rendelkezik vagy joghatóságot gyakorol.
5. A „szabadon átváltható pénznem” kifejezés azt a  pénznemet jelenti, amelyet széles körben használnak 

fizetésre nemzetközi üzleti tranzakciók során és széles körben forgalmaznak a  vezető nemzetközi 
devizapiacokon, amennyiben ez  nem ellentétes egyik Szerződő Fél jogszabályaival sem, függetlenül attól, 
hogy a  Nemzetközi Valutaalap miként határozza meg a  szabadon átváltható és szabadon használható 
pénznemek körét.
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2. CIKK 
A BERUHÁZÁSOK ELŐSEGÍTÉSE ÉS VÉDELME

1. Mindkét Szerződő Fél a  saját területén olyan kedvező feltételeket teremt – saját törvényeivel és 
jogszabályaival összhangban –, amelyek beruházási szempontból vonzóak a  másik Szerződő Fél beruházói 
számára.

2. Mindkét Szerződő Fél a saját területén a 3–6. bekezdésekkel összhangban mindenkor igazságos és méltányos 
bánásmódot, teljes körű védelmet és biztonságot nyújt a  másik Szerződő Fél beruházói által létrehozott 
beruházások, valamint ezen beruházások vonatkozásában a beruházók számára.

3. A 2. bekezdésben hivatkozott igazságos és méltányos bánásmód biztosítására vonatkozó kötelezettség 
megszegését jelentik a következő intézkedések vagy intézkedéssorozatok:
(a) az igazságszolgáltatás megtagadása a büntető, polgári vagy közigazgatási eljárásokban;
(b) a tisztességes eljárás súlyos megszegése, beleértve az  átláthatóság súlyos megsértését és 

a hatékony jogorvoslathoz való jog érvényesülésének sérelmét a bírósági és közigazgatási eljárások 
során;

(c) a nyílt önkényesség;
(d) a nyíltan jogellenes alapon történő célzott megkülönböztetés, így például a nemi, faji vagy vallási 

meggyőződésen alapuló megkülönböztetés; vagy
(e) a zaklatás, kényszerítés, hatalommal való visszaélés és hasonló rosszhiszemű magatartás.

4. Az egyértelműség érdekében a „teljes körű védelem és biztonság” alatt a Szerződő Felek azon kötelezettségei 
értendők, amelyek a beruházó és a beruházások fizikai biztonságát hivatottak szolgálni.

5. Egy másik nemzetközi megállapodás vagy a jelen Megállapodás valamely másik rendelkezésének megsértése 
nem alapozza meg a  jelen cikk, – illetve a  jelen cikkben előírt igazságos és méltányos bánásmódra vagy 
a teljes körű védelemre és biztonságra vonatkozó kötelezettség megsértését.

6. A Szerződő Felek elismerik, hogy az alapvető munkaügyi előírások, illetve a közegészségügyi, biztonsági és 
környezetvédelmi intézkedések enyhítése nem lehet a beruházások ösztönzésének eszköze. A Szerződő Felek 
nem mondhatnak le és egyéb módon sem tekinthetnek el e szempontok érvényesítésétől, és erre vonatkozó 
ajánlatot sem tehetnek a beruházások területükön történő létrehozásának, felvásárlásának, bővítésének vagy 
megtartásának ösztönzése céljából.

3. CIKK 
NEMZETI ÉS LEGNAGYOBB KEDVEZMÉNYES ELBÁNÁS

1. Mindkét Szerződő Fél a területén a másik Szerződő Fél beruházóinak a beruházásait és azok hozamait olyan 
elbánásban részesíti, amely nem kedvezőtlenebb, mint a  saját beruházói beruházásainak és hozamainak 
vonatkozásában a  területén létrehozott beruházásaik irányítása, folytatása, működtetése, fenntartása, 
használata, élvezete, értékesítése vagy a velük való rendelkezés tekintetében biztosított elbánás.

2. Mindkét Szerződő Fél a  területén a  másik Szerződő Fél beruházóinak a  beruházásait és azok hozamait 
olyan elbánásban részesíti, amely nem kedvezőtlenebb, mint a  bármelyik harmadik állam beruházói 
beruházásainak és hozamainak vonatkozásában a  területén létrehozott beruházásaik irányítása, folytatása, 
működtetése, fenntartása, használata, élvezete, értékesítése vagy a  velük való rendelkezés tekintetében 
biztosított elbánás.

3. Az egyértelműség érdekében a Felek rögzítik, hogy a  jelen cikk 2. bekezdésében hivatkozott „elbánás” nem 
foglal magában más nemzetközi beruházási szerződésekben és egyéb megállapodásokban szabályozott, 
a  beruházók és az  államok közötti beruházási viták rendezésére vonatkozó eljárásokat. Más nemzetközi 
beruházási szerződésekben és egyéb kereskedelmi megállapodásokban lefektetett lényeges kötelezettségek 
önmagukban nem minősülnek „elbánásnak”, ezért azok, a Fél e kötelezettségekből fakadóan elfogadott vagy 
fenntartott intézkedése hiányában nem jelenthetik a jelen cikk megsértését.

4. E Megállapodásnak a nemzeti elbánásra és a legnagyobb kedvezményes elbánásra vonatkozó rendelkezései 
nem alkalmazandók a  Szerződő Fél által vámunió, gazdasági vagy monetáris unió, közös piac vagy 
szabadkereskedelmi övezet tagjaként való kötelezettségei alapján nyújtott előnyökre.
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5. E cikk rendelkezéseinek értelmezése alapján egyik Szerződő Fél sem köteles a másik Szerződő Fél beruházóira 
vagy az  általuk létrehozott beruházásokra vagy az  azokon elért hozamra olyan elbánás, preferencia vagy 
kiváltság előnyeit kiterjeszteni, amelyeket az előbbi Szerződő Fél:
(a) olyan többoldalú nemzetközi beruházásvédelmi megállapodás alapján nyújthat, amelyben 

valamelyik Szerződő Fél részes fél vagy azzá válhat;
(b) olyan nemzetközi megállapodás vagy konstrukció alapján nyújthat, amely teljes egészében vagy 

főként az adózással kapcsolatos.
6. Az egyértelműség érdekében, annak megállapításához, hogy egy beruházás vagy beruházó a  jelen cikk 

1. és 2. bekezdésében foglaltak értelmében véve hasonló helyzetben van-e, a  beruházó vagy beruházás 
körülményeit összességükben kell értékelni, beleértve:
(a) a beruházás hatását

i. a beruházás helye szerinti közösségre;
ii. a környezetre, ideértve azon hatásokat, amelyek az  adott joghatóság területén 

létrehozott valamennyi befektetés összeadódó hatásában szerepet játszanak;
(b) az intézkedés jellemzőit, beleértve annak jellegét, célját, időtartamát és indokát; illetve
(c) a beruházásokra vagy beruházókra vonatkozó jogszabályokat.

7. A Szerződő Fél azon intézkedése, amely a  másik Szerződő Fél beruházóit vagy azok beruházásait 
kedvezőtlenebb elbánásban részesíti:
(a) saját beruházóinál vagy azok beruházásainál, nem ellentétes a jelen cikk 1. bekezdésével;
(b) egy másik állam beruházóinál vagy azok beruházásainál, nem ellentétes a jelen cikk 2. bekezdésével;

 amennyiben az  adott intézkedést a  Szerződő Fél olyan jogos közérdekből fogadta el és alkalmazza, amely 
–  kifejezetten vagy annak ténybeli hatását tekintve – nem a  beruházó vagy a  beruházás tulajdonosának 
állampolgárságán alapul, beleértve az  egészség, a  biztonság, a  környezet és a  nemzetközileg és belföldön 
elismert munkavállalói jogok védelmét, illetve a megvesztegetés és korrupció megszüntetését, feltéve, hogy 
az intézkedés ésszerű összefüggésben áll a meghatározott céllal.

8. E cikk 2. bekezdése nem alkalmazandó:
(a) azon elbánásra, amelyet a Szerződő Fél érvényben lévő vagy a jelen Megállapodás hatályba lépése 

előtt kötött kétoldalú vagy többoldalú nemzetközi megállapodás értelmében nyújt;
(b) azon elbánásra, amelyet a Szerződő Fél:

i. szabadkereskedelmi övezet, vámunió, közös piac, munkaerőpiac, integrációs 
kötelezettségvállalás létrehozását, erősítését vagy kiterjesztését célzó kétoldalú vagy 
többoldalú megállapodás vagy hasonló nemzetközi megállapodás keretében nyújt; vagy

ii. a fogadó állam és a  beruházó közötti – az  adott beruházó beruházásainak elősegítését 
célzó – beruházási szerződés értelmében nyújt;

(c) az egyértelműség érdekében, a jelen Megállapodás 14. cikkének rendelkezéseire.

4. CIKK 
BERUHÁZÁSI ÉS SZABÁLYOZÁSI INTÉZKEDÉSEK

1. E Megállapodás rendelkezései nem befolyásolják a  Szerződő Felek azon jogát, hogy a  jogos 
szakpolitikai céljaik eléréséhez szükséges szabályozási intézkedéseket fogadjanak el olyan területeken, 
mint a  közegészség, a  biztonság, a  környezet vagy a  közerkölcs védelme, a  szociális védelem vagy 
a  fogyasztóvédelem, illetve a  kulturális sokszínűség előmozdítása és védelme. A  jelen Megállapodás 
nem értelmezendő valamely Fél arra irányuló kötelezettségvállalásaként, hogy tartózkodni fog a  jogi 
és szabályozási keret megváltoztatásától, beleértve az  olyan módosításokat is, amelyek negatív hatást 
gyakorolhatnak a beruházások működésére vagy a beruházó által elvárt nyereségre.

2. Az egyértelműség érdekében, önmagában az a tény, hogy valamely Szerződő Fél olyan szabályozást alkalmaz 
–  beleértve a  törvényeinek és jogszabályainak módosítását is –, amely negatívan érinti a  beruházásokat 
vagy befolyásolja a  beruházó várakozásait ideértve az  általa elvárt nyereséget is, nem minősül a  jelen 
Megállapodásból fakadó kötelezettségek megsértésének.
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3. Az egyértelműség érdekében a  Felek rögzítik, hogy nem jelenti a  jelen Megállapodás rendelkezéseinek 
megsértését valamely Szerződő Fél azon döntése, hogy nem nyújt, nem újít meg vagy nem tart fenn állami 
támogatást, vagy állami juttatást amennyiben:
(a) nincs olyan törvényi vagy szerződéses egyedi kötelezettsége, amely az adott támogatás nyújtását, 

megújítását vagy fenntartását írja elő; vagy
(b) a döntés az  adott támogatás nyújtására, megújítására vagy fenntartására vonatkozó feltételekkel 

összhangban születik (amennyiben ilyen feltételek elfogadására sor került).
4. Az egyértelműség érdekében a  jelen Megállapodásban foglaltak nem értelmezendők úgy, hogy illetékes 

bíróság, közigazgatási bíróság vagy egyéb illetékes hatóság döntése értelmében leállított támogatás 
vagy ilyen támogatás visszatérítése vonatkozásában másképp járjon el bármely Szerződő Fél, illetve nem 
akadályozza meg az adott Szerződő Felet az ily módon elrendelt beruházói kártalanítás nyújtásában.

5. CIKK 
KISAJÁTÍTÁS ÉS KÁRTALANÍTÁS

1. Egyik Szerződő Fél beruházóinak beruházásait sem államosíthatják, kobozhatják el, sajátíthatják ki vagy 
vethetik olyan intézkedések alá a másik Szerződő Fél területén, melyek hatása megegyezik az államosítással 
vagy kisajátítással, kivéve, ha az  közérdekből, megfelelő törvényes eljárás keretében, hátrányos 
megkülönböztetéstől mentesen, tényleges, megfelelő és azonnali kártalanítás megfizetése mellett történik. 
A kártalanítás összegét késedelem nélkül meg kell fizetni.

2. E cikk 1. bekezdésében hivatkozott kártalanítás mértékének egyenértékűnek kell lennie a  beruházásnak 
a  kisajátítás időpontját közvetlenül megelőző piaci értékével, vagy a  várható kisajátítás közismertté válását 
közvetlenül megelőző időpontban meglévő piaci értékével, attól függően, hogy melyik időpont következett 
be hamarabb, valamint a  kisajátítás napjától kezdődően a  tényleges fizetés napjáig terjedő időszakra 
vonatkozóan a nemzetközi banki gyakorlatnak megfelelő kamatot is tartalmaznia kell, és késedelem nélkül 
teljesítendőnek, továbbá ténylegesen hozzáférhetőnek és szabadon átváltható pénznemben szabadon 
átutalhatónak kell lennie.

3. Annak megítélése, hogy valamely Szerződő Fél által hozott intézkedés vagy intézkedéssorozat a kisajátítással 
azonos hatású e, tényeken alapuló, eseti elbírálást igényel, az alábbi szempontok figyelembe vételével:
(a) az adott intézkedés vagy intézkedéssorozat gazdasági hatása – ugyanakkor önmagában az a tény, 

hogy valamely Szerződő Fél intézkedése vagy intézkedéssorozata negatív hatással van egy 
beruházás gazdasági értékére, nem alapozza meg, hogy az adott intézkedés vagy intézkedéssorozat 
a kisajátítással vagy államosítással azonos hatású intézkedésnek minősüljön;

(b) az adott intézkedés vagy intézkedéssorozat milyen mértékben befolyásolja a  beruházáshoz 
kapcsolódó körülhatárolt és ésszerű várakozásokat, amelyek a  Szerződő Fél által közvetlenül 
és kimondottan a  beruházó részére korábban tett, egyértelmű és kötelező érvényű írásos 
kötelezettségvállalásból erednek; illetve

(c) az intézkedés vagy intézkedéssorozat jellemzői, beleértve annak jellegét, tárgyát, tartalmát, 
időtartamát és indokát.

4. Nem jelent a  kisajátítással vagy államosítással azonos hatású intézkedést valamely Szerződő Fél olyan, 
megkülönböztetéstől mentes intézkedése vagy intézkedéssorozata, amelyet jóhiszeműen és önkényesség 
nélkül, jogos közjóléti célok védelme érdekében, így például az egészség, biztonság vagy környezet védelme 
céljából dolgoz ki és alkalmaz, az elérni kívánt célhoz szükséges és azzal arányos mértékben.

6. CIKK 
KÁRTALANÍTÁS VESZTESÉGEKÉRT

1. Ha bármelyik Szerződő Fél beruházóinak a beruházásai vagy azok hozamai háború, fegyveres összeütközés, 
országos szükségállapot, felkelés, lázadás, zavargás vagy egyéb hasonló esemény miatt a másik Szerződő Fél 
területén veszteséget szenvednek, az utóbbi Szerződő Fél a helyreállítás, kártalanítás, kárpótlás vagy egyéb 
rendezés tekintetében olyan bánásmódban részesíti azokat, amely nem kedvezőtlenebb, mint az  utóbbi 
Szerződő Fél által a saját beruházóinak vagy bármelyik harmadik állam beruházóinak biztosított bánásmód 
közül a kedvezőbb.
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2. Nem érintve ennek a cikknek az 1. bekezdésében foglaltakat, az egyik Szerződő Fél azon beruházói számára, 
akik abban a bekezdésben foglalt események miatt a másik Szerződő Fél területén veszteségeket szenvednek 
abból kifolyólag, hogy:
(a) tulajdonukat, vagy annak egy részét a  másik Szerződő Fél hadserege, illetve hatóságai igénybe 

vették;
(b) tulajdonukat, vagy annak egy részét a  másik Szerződő Fél hadserege, illetve hatóságai 

megsemmisítették, és erre nem harci cselekmények folytán vagy a helyzet szükségszerűsége miatt 
került sor,

 azonnali, megfelelő és tényleges helyreállítás vagy kárpótlás jár – indokolatlan késedelem nélkül – azon 
Szerződő Fél részéről, melynek a területén a veszteség bekövetkezett.

7. CIKK 
ÁTUTALÁSOK

1. A Szerződő Felek lehetővé teszik a  beruházásokkal és hozamokkal kapcsolatos kifizetések szabad 
átutalhatóságát. Az  átutalásoknak szabadon átváltható pénznemben kell történniük, összhangban annak 
a  Szerződő Félnek a  törvényeivel és jogszabályaival, ahol a  beruházást létrehozták, minden korlátozás és 
indokolatlan késedelem nélkül. Az ilyen átutalások különösen – de nem kizárólag – a következőket foglalják 
magukban:
(a) a tőkét és a beruházás fenntartására vagy növelésére fordított pótlólagos összegeket;
(b) a jelen Megállapodás 1. cikkének 3. bekezdésében meghatározott hozamokat;
(c) a beruházás működtetése során felmerülő költségek fedezéséhez szükséges összegeket, mint 

például a jogdíjak és licencdíjak, vagy egyéb, hasonló költségek;
(d) a szerződésekkel – köztük hitelszerződésekkel – kapcsolatos kifizetéseket;
(e) a beruházás részleges vagy teljes eladásából vagy felszámolásából befolyó összegeket;
(f ) a beruházáshoz kapcsolódóan külföldről alkalmazott természetes személyeknek azt a  bérét vagy 

egyéb keresetét, amely azon Szerződő Fél törvényeinek és jogszabályainak hatálya alá tartozik, ahol 
a beruházást létrehozták;

(g) a jelen Megállapodás 5. és 6. cikke szerinti kártalanítási kötelezettségeket;
(h) a jelen Megállapodás 14. cikke szerinti vitarendezéséből származó kifizetéseket.

2. Az átutalásokat azt követően kell teljesíteni, hogy a  beruházó eleget tett valamennyi, a  beruházás helye 
szerinti Szerződő Fél területén hatályban lévő jogszabályokban előírt pénzügyi kötelezettségének.

3. A jelen cikkben foglaltak nem értelmezendők úgy, hogy az  alábbi szabályozási területeken korlátoznák 
a Szerződő Felet a törvényei méltányos és megkülönböztetéstől mentes alkalmazásában feltéve, hogy azzal 
nem valósítja meg az átutalások rejtett korlátozását:
(a) csődeljárás, fizetésképtelenség vagy a hitelezők jogainak védelme;
(b) értékpapírok kibocsátása, kereskedelme vagy forgatása;
(c) büntetendő vagy bűncselekmények;
(d) átutalásokhoz kapcsolódó pénzügyi jelentéstételi vagy nyilvántartási kötelezettség, amely 

esetekben ez a bűnüldözési szervek vagy pénzügyi felügyeleti hatóságok munkájához szükséges;
(e) társadalombiztosítási, állami nyugdíjrendszer és kötelező megtakarítási programok;
(f ) a bírósági eljárásokban hozott ítéletek végrehajtása.

4. A jelen Megállapodás tekintetében árfolyamoknak – eltérő megegyezés hiányában – az átutalást lebonyolító 
hitelintézet által, a beruházást befogadó Szerződő Fél törvényeivel összhangban általánosan alkalmazott és 
közzétett árfolyamok tekintendők. Amennyiben ilyen árfolyam nem létezik – eltérő megegyezés hiányában – 
a hivatalos árfolyamot kell alkalmazni.
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8. CIKK 
JOGÁTRUHÁZÁS

1. Amennyiben az  egyik Szerződő Fél vagy annak kijelölt ügynöksége a  másik Szerződő Fél területén 
megvalósult beruházására vonatkozóan nyújtott garancia vagy biztosítás alapján saját beruházóinak 
kifizetést teljesít, az utóbbi Szerződő Fél elismeri:
(a) a beruházó bármilyen jogának vagy követelésének átszállását az előbbi Szerződő Félre vagy annak 

kijelölt ügynökségére az  annak országában érvényes valamely jogszabály vagy jogügylet útján, 
valamint,

(b) hogy az előbbi Szerződő Fél vagy annak kijelölt ügynöksége jogutódlás címén jogosult a beruházó 
jogainak gyakorlására és követeléseinek érvényesítésére, továbbá átvállalja a  beruházással 
kapcsolatos kötelezettségeket.

2. Az átruházott jogok és követelések nem haladhatják meg a beruházó eredeti jogait és követeléseit.

9. CIKK 
ELŐNYÖK MEGTAGADÁSA

Bármelyik Szerződő Fél megtagadhatja a jelen Megállapodás keretében nyújtott előnyöket a másik Szerződő Fél jogi 
személyiséggel rendelkező beruházójától és az e beruházó beruházásaitól, amennyiben az adott beruházó harmadik 
állambeli beruházók tulajdonában vagy irányítása alatt áll, és:

(a) a beruházó nem folytat számottevő gazdasági tevékenységet azon Szerződő Fél területén, ahol 
létrehozták, vagy

(b) az előnyök nyújtását megtagadó Szerződő Fél olyan intézkedéseket fogadott el vagy tart fenn 
a harmadik állammal szemben, amelyek tiltják az  ilyen beruházóval folytatott és a beruházásaihoz 
kapcsolódó ügyleteket, vagy az  előnyök biztosítása a  beruházó által létrehozott beruházások 
vonatkozásában ezen intézkedések megsértését vagy kijátszását jelentené.

10. CIKK 
ÁLTALÁNOS KIVÉTELEK

1. Feltéve, hogy a  Szerződő Felek intézkedései nem valósítanak meg önkényes vagy indokolatlan 
megkülönböztetést a  beruházások vagy a  beruházók között, a  jelen Megállapodás egyetlen rendelkezése 
sem értelmezendő úgy, hogy korlátozná a  Szerződő Feleket az  alábbi célokból szükséges intézkedések 
elfogadásában és végrehajtásában:
(a) a közbiztonság vagy közerkölcs védelme, vagy a közrend fenntartása;
(b) az emberi, állati vagy növényi élet vagy egészség megóvása;
(c) a törvények és jogszabályok betartatása; vagy
(d) az élő és nem élő kimeríthető természeti erőforrások megőrzése.

2. Jelen Megállapodás rendelkezései nem korlátozhatják a  Szerződő Felet abban, hogy prudenciális okokból 
olyan ésszerű intézkedéseket vezessen be vagy tartson fenn, mint például:
(a) a pénzintézetek biztonságának, fizetőképességének, feddhetetlenségének és pénzügyi 

felelősségének fenntartása;
(b) a Szerződő Fél pénzügyi rendszere integritásának és stabilitásának biztosítása.

3. a. E Megállapodás rendelkezései nem gátolhatják meg a  Szerződő Felet abban, hogy fizetési 
mérlegének súlyos nehézsége vagy ennek veszélye esetén a  (b)  ponttal összeegyeztethető, 
átutalásokat korlátozó intézkedéseket vezessen be.

b. Az (a)  pontban hivatkozott intézkedéseknek méltányosnak kell lenniük, nem alkalmazhatók sem 
önkényesen, sem indokolatlan hátrányos megkülönböztetésként, csak jóhiszeműen, korlátozott 
időtartamban foganatosíthatók, továbbá nem haladhatják meg a  fizetési mérleg helyzetének 
orvoslásához szükséges mértéket. A  jelen cikk alapján intézkedéseket előíró Szerződő Fél köteles 
– amint lehet – bemutatni az  említett intézkedések kivezetésére vonatkozó ütemtervet. Az  ilyen 
intézkedéseket az érintett Szerződő Fél az egyéb nemzetközi kötelezettségeinek megfelelően hozza 
meg, ideértve a Nemzetközi Valutaalap Alapokmánya alapján fennálló kötelezettségeket.
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4. A jelen Megállapodás rendelkezései nem vonatkoznak az  állami egészségbiztosításra és az  állami 
nyugdíjrendszerekre.

5. A 14. cikk szerinti vitarendezés nem minősül elbánásnak, preferenciának vagy kiváltságnak.

11. CIKK 
ALAPVETŐ BIZTONSÁGI ÉRDEKEK

1. A jelen Megállapodás nem értelmezhető úgy, hogy:
(a) bármelyik Szerződő Felet olyan információ nyújtására vagy hozzáférhetővé tételére kötelezné, 

amelynek nyilvánosságra hozatalát alapvető biztonsági érdekeivel ellentétesnek tartja; vagy
(b) akadályoznák bármelyik Szerződő Felet olyan intézkedések meghozatalában, amelyeket alapvető 

biztonsági érdekeinek védelmében szükségesnek tart:
i. a fegyverek, lőszerek és hadieszközök kereskedelme, valamint más olyan áruk, anyagok, 

szolgáltatások és technológiák forgalmazása és ezekkel kapcsolatos kereskedelmi 
ügyletek tekintetében, amelyek közvetlen vagy közvetett célja katonai, vagy más 
biztonsági létesítmény ellátása;

ii. háború vagy a nemzetközi kapcsolatokban beálló más szükségállapot idején; vagy
iii. az atomfegyverek és más nukleáris robbanóeszközök elterjedését tiltó nemzeti szabályok 

vagy nemzetközi egyezmények végrehajtása vonatkozásában.
2. A Szerződő Fél alapvető biztonsági érdekei magukban foglalhatják a  vámunióban, gazdasági vagy 

monetáris unióban, közös piaci vagy szabadkereskedelmi övezetben való tagságból fakadó érdekeket és 
intézkedéseket.

12. CIKK 
A MEGÁLLAPODÁS ALKALMAZHATÓSÁGA

1. A Megállapodást az  egyik Szerződő Fél területén, annak törvényeivel és jogszabályaival összhangban 
a másik Szerződő Fél beruházói által a Megállapodás hatálybalépése előtt vagy azt követően megvalósított 
valamennyi beruházásra alkalmazni kell, de nem alkalmazható olyan beruházással kapcsolatos jogvitára vagy 
követelésre, amely a hatálybalépése előtt merült fel, vagy amelyet a hatálybalépés előtt rendeztek.

 Az Iráni Iszlám Köztársaság esetében a  jelen Megállapodás csak azon beruházásokra vonatkozik, amelyeket 
az  illetékes hatóság, az  iráni beruházásösztönzési ügynökség (Organization for Investment Economic and 
Technical Assistance of Iran – „OIETAI”) – vagy annak esetleges jogutódja – jóváhagy.

2. Az egyértelműség érdekében a  Felek rögzítik, hogy a  jelen Megállapodás kizárólag a  letelepedést követő 
elbánásra és védelemre vonatkozik, és nem terjed ki a letelepedést megelőző fázisra vagy a piacra jutáshoz 
kapcsolódó kérdésekre.

13. CIKK 
AZ INFORMÁCIÓK ÁTLÁTHATÓSÁGA ÉS KÖZZÉTÉTELE

1. Mindkét Szerződő Fél köteles közzétenni, vagy egyéb módon nyilvánosan elérhetővé tenni, azon általános 
érvényű törvényeit, jogszabályait, illetve nemzetközi megállapodásait, amelyek befolyásolhatják a  másik 
Szerződő Fél beruházói által az előbbi Szerződő Fél területén létrehozott beruházásokat.

2. E cikk egyetlen rendelkezése sem kötelezi a  Szerződő Feleket, hogy bizalmas vagy védett információt 
nyújtsanak vagy tegyenek hozzáférhetővé, beleértve az  egyes beruházókra vagy beruházásokra vonatkozó 
olyan információkat, amelyek nyilvánosságra hozatala akadályozná a  bűnüldözést, ellentétes lenne 
a titoktartás védelmét célzó hazai törvényekkel, vagy sértené egyes beruházók jogos üzleti érdekeit.
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14. CIKK 
BERUHÁZÁSI VITÁK RENDEZÉSE AZ EGYIK SZERZŐDŐ FÉL ÉS A MÁSIK SZERZŐDŐ FÉL VALAMELY 
BERUHÁZÓJA KÖZÖTT

1. Az egyik Szerződő Fél beruházója és a másik Szerződő Fél között felmerülő, az utóbbi Szerződő Fél területén 
lévő beruházással kapcsolatos viták esetén a vitában álló feleknek törekedniük kell, hogy vitájukat lehetőleg 
peren kívüli konzultációk útján rendezzék.

2. A konzultációk azon a  napon kezdődnek, amikor az  egyik Szerződő Fél panasszal élő beruházója írásban 
konzultációt kér a  másik Szerződő Féltől. A  vita peren kívüli, konzultációk útján történő rendezésének 
elősegítése végett az írásbeli értesítésben részletezni kell a vitás kérdéseket, a vita alapjául szolgáló tényeket, 
a  panasszal élő beruházó megállapításait (beleértve bármely bizonyítékként szolgáló dokumentumot), 
valamint ezek feltételezett jogalapját. Eltérő megegyezés hiányában legalább egy konzultációt kell tartani 
attól a  naptól számított 90 napon belül, hogy az  egyik Szerződő Fél panasszal élő beruházója írásban 
konzultációt kért a másik Szerződő Féltől.

3. Ha az egyik Szerződő Fél beruházója és a másik Szerződő Fél közötti vita a vita rendezésére írásban benyújtott 
igény kézhezvételének dátumától számított hat hónapon belül nem rendezhető ily módon, akkor bármelyik 
érintett félnek a másik fél egyidejű írásos értesítésével jogában áll a vitát beterjeszteni:
(a) annak a  Szerződő Félnek az  illetékes bíróságához, amelynek a  területén a  beruházás megvalósult; 

vagy
(b) olyan nemzetközi ad hoc választott bírósághoz, amely az  Egyesült Nemzetek Nemzetközi 

Kereskedelmi Jogi Bizottságának (UNCITRAL) Választott Bírósági Szabályai szerint jött létre. A vitában 
álló felek írásban megállapodhatnak e Szabályok módosításában, vagy

(c) a vitában részt vevő felek megállapodása szerinti bármely egyéb vitarendezési forma keretében.
4. Miután a  beruházó a  vitát a  3. bekezdés (a)–(c)  pontjában felsorolt bíróság vagy választott bíróságok 

valamelyikéhez beterjesztette, a  3. bekezdés (a)–(c)  pontjaiban felsorolt egyéb vitarendezési fórumhoz 
folyamodni már nem jogosult.

5. A 1. és 2. bekezdésében hivatkozottak szerint a 3. bekezdéssel összhangban a beruházó választott bíróságnál 
csak akkor kérelmezhet vitarendezést, ha még nem telt el két év attól az  időponttól kezdődően, hogy 
a feltételezett jogsértés bekövetkezett. Ha a kérelmező nem nyújtja be a keresetét az említett időtartam alatt, 
úgy kell tekinteni, hogy a  kérelmező lemondott a  keresetindítási jogáról, és a  jelen cikk értelmében nem 
folyamodhat választottbírósági eljáráshoz.

6. Az e  cikk értelmében felálló választottbíróság tagjaiként a  nemzetközi közjog – különösen a  nemzetközi 
beruházási jog – területén szakértelemmel vagy tapasztalattal rendelkező választottbírót kell kijelölni. 
Kívánatos, hogy a  választottbírák szaktudással vagy tapasztalattal rendelkezzenek a  nemzetközi beruházási 
megállapodásokkal kapcsolatban felmerülő viták rendezésében.

7. A választottbíráknak, a  választottbírák személyzetének és asszisztenseinek a  felperestől, az  alperestől és 
a  másik Szerződő Fél kormányától függetlennek kell lenniük, ezek egyikével sem állhatnak kapcsolatban, 
és nem fogadhatnak el tőlük utasításokat a  beruházással kapcsolatos kérdésekben. A  vitához kapcsolódó 
kérdésekben a választottbírák nem fogadhatnak el utasítást egyetlen szervezettől, kormánytól és a vitában 
álló felektől sem. A  választottbírák nem vehetnek részt olyan viták elbírálásában, amelyek közvetlen vagy 
közvetett összeférhetetlenséget eredményeznének. Tartózkodnak továbbá attól, hogy jogi képviselőként, 
valamely fél által kijelölt szakértőként vagy tanúként vegyenek részt egy olyan folyamatban lévő vagy 
újonnan keletkező beruházásvédelmi vitában, amely a  jelen Megállapodás, más megállapodás vagy hazai 
jogszabály értelmében merült vagy merül fel.

8. A választottbírósági eljárás során – a jelen cikkben meghatározott vagy a jelen Megállapodás szerinti egyéb 
módosításokkal – a vonatkozó választottbírósági szabályzatot kell alkalmazni.

9. A jelen cikk értelmében felállított választottbíróság az  alábbiakkal összhangban hozza meg döntését 
a vitatott kérdésekben:
(a) a jelen Megállapodás; és
(b) a nemzetközi jog alkalmazandó szabályai és alapelvei.
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10. A 3. bekezdés (b)–(c)  pontjaiban hivatkozott választottbíróság nem rendelkezik hatáskörrel arra, hogy 
megállapítsa azon intézkedés valamely Fél hazai joga szerinti jogszerűségét, amely a  jelen Megállapodás 
vélelmezett megsértését eredményezte. Az  egyértelműség érdekében, annak megállapítása során, hogy 
egy intézkedés összhangban áll-e a  jelen Megállapodással, a választottbíróság – szükség esetén – tényként 
figyelembe veheti az adott Fél nemzeti jogát. Ebben az esetben a választottbíróságnak az adott Fél bíróságai 
és hatóságai által követett fennálló jogértelmezést kell elfogadnia, és a  választottbíróság hazai jogra 
vonatkozó értelmezése nem köti az adott Fél bíróságait és hatóságait.

11. A Szerződő Felek diplomáciai csatornákon egyeztetett közös értelmezése a  jelen Megállapodás egy adott 
rendelkezése tekintetében kötelező érvényű a  választottbíróságra nézve, és a  választottbíróság bármely 
döntésének vagy ítéletének összhangban kell állnia ezen értelmezéssel.

12. A választottbíróság ítéletei a  vitában álló felekre nézve jogerősek és kötőerővel rendelkeznek, és az  adott 
beruházást fogadó, és az ítéletben érintett Szerződő Fél jogszabályai szerint, az ítéletben feltüntetett határidő 
betartásával hajtandók végre.

13. A jelen Megállapodás értelmében Magyarországgal szemben indított választottbírósági eljárásokra 
a  szerződésen alapuló, beruházók és államok közötti választottbíráskodás során alkalmazott „UNCITRAL” 
átláthatósági szabályok alkalmazandók. A  jelen Megállapodás alapján az  Iráni Iszlám Köztársasággal 
szemben indított választottbírósági eljárások esetén az  Iráni Iszlám Köztársaság kellő megfontolás tárgyává 
teszi a  szerződésen alapuló, beruházó és állam közötti választottbíráskodás során alkalmazott „UNCITRAL” 
átláthatósági szabályok alkalmazását. A  jelen Megállapodás és a  vonatkozó választottbírósági szabályok 
egyetlen rendelkezése sem akadályozza meg az  Európai Unió és Magyarország közötti bármilyen irányú 
információcserét a vita kapcsán.

14. Amennyiben a Szerződő Felek között olyan, a jelen Megállapodás keretében felmerülő viták vonatkozásában 
alkalmazandó nemzetközi, többoldalú megállapodás lép hatályba, amely egy többoldalú beruházási 
bíróságot és/vagy fellebbviteli mechanizmust hoz létre, a  jelen Megállapodás megfelelő részei 
a továbbiakban nem alkalmazandók.

15. CIKK 
A SZERZŐDŐ FELEK KÖZÖTTI JOGVITÁK RENDEZÉSE

1. A Szerződő Felek között jelen Megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatosan felmerült 
jogvitákat lehetőség szerint konzultációk, illetve tárgyalások útján kell rendezni.

2. Ha a  vita ily módon hat hónapon belül nem rendezhető, azt bármelyik Szerződő Fél kérésére a  jelen cikk 
rendelkezései szerinti, háromtagú választottbíróság elé kell terjeszteni.

3. A választottbíróságot minden egyes esetben a  következő módon kell megalakítani. A  választottbírósági 
eljárás iránti kérelem kézhezvételétől számított két hónapon (hatvan napon) belül mindkét Szerződő Fél 
kijelöli a bíróság egy-egy tagját. Ezen két tagnak azután egy harmadik állam állampolgárát kell kiválasztania, 
akit a bíróság elnökévé (a továbbiakban „elnök”) kell kijelölni. A bíróság elnökét a két másik tag kijelölésének 
időpontjától számított három hónapon belül ki kell jelölni. Az elnöknek egy olyan állam állampolgárának kell 
lennie, amely a kijelölés időpontjában mindkét Szerződő Féllel diplomáciai kapcsolatokat tart fenn.

4. Amennyiben a  jelen cikk 3. bekezdésében meghatározott határidőkön belül a  szükséges kijelölések nem 
történtek meg, úgy a  Nemzetközi Bíróság elnökét lehet felkérni a  szükséges kijelölések megtételére. 
Ha a Nemzetközi Bíróság elnöke valamelyik Szerződő Fél állampolgára, vagy valamilyen más ok akadályozza 
az említett tisztség ellátásában, az alelnököt kell felkérni a szükséges kijelölések megtételére. Ha az alelnök 
valamelyik Szerződő Fél állampolgára, vagy ő is akadályoztatva van az  említett tisztség ellátásában, 
a  Nemzetközi Bíróságnak azt a  rangidős tagját kell felkérni a  kijelölések megtételére, aki egyik Szerződő 
Félnek sem állampolgára.

5. A választottbíróság döntését szavazattöbbséggel hozza.
6. A választottbíróság döntését ezen Megállapodás rendelkezései, valamint a  nemzetközi jog általánosan 

elfogadott elvei és szabályai alapján hozza.
7. A Szerződő Felek egyéb rendelkezéseit figyelembe véve a bíróság eljárási szabályait maga határozza meg.
8. Mindkét Szerződő Fél maga viseli a  választott bírójának, valamint a  választottbírósági eljárásban való 

képviseletének a  költségeit; az  elnök költségeit és a  fennmaradó költségeket a  Szerződő Felek egyenlő 
arányban viselik. A bíróság eltérő rendelkezést is hozhat a költségek tekintetében.

9. A bíróság döntései véglegesek és kötelezőek mindkét Szerződő Fél számára.
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16. CIKK 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK, HATÁLYBALÉPÉS, IDŐBELI HATÁLY, MEGSZŰNÉS ÉS MÓDOSÍTÁSOK

1. Jelen Megállapodás a  vámunióban, gazdasági unióban, regionális gazdasági integrációs megállapodásban 
vagy hasonló nemzetközi megállapodásban, mint például az  Európai Unió, a  Szerződő Felek által 
betöltött jelenlegi vagy jövőbeli tagságukból vagy részvételükből eredő kötelezettségeket nem sértheti. 
Következésképpen nincs a Megállapodásnak olyan rendelkezése, sem a rendelkezéseknek olyan része, amely 
a Szerződő Felek ilyen tagságából vagy részvételéből fakadó kötelezettségeit érvényteleníti, módosítja, vagy 
egyéb módon érinti, azokat ekként idézni, értelmezni nem lehet.

2. A Szerződő Felek illetékes hatóságainak az adott Fél saját törvényeivel és jogszabályaival összhangban jóvá 
kell hagyniuk a  jelen Megállapodást. A  Szerződő Felek diplomáciai csatornákon keresztül értesítik egymást 
arról, hogy valamennyi jogszabályi követelmény teljesült a  jelen Megállapodás hatálybalépéséhez. A  jelen 
Megállapodás az utolsó értesítés kézhezvétele után hatvan (60) nappal lép hatályba.

3. Ez a  Megállapodás tíz éves időtartamra marad hatályban, majd azt követően hatálya meghosszabbodik, 
hacsak valamely Szerződő Fél a  kezdeti tíz éves időtartam lejárta előtt legalább egy évvel vagy azt 
követően bármikor írásban nem tájékoztatja a  másik Szerződő Felet a  felmondásra vonatkozó szándékáról. 
A Megállapodás tizenkét hónappal azt követően szűnik meg, hogy valamely Szerződő Fél írásban tájékoztatta 
a másik Szerződő Felet a felmondásra vonatkozó szándékáról.

4. A jelen Megállapodás felmondása előtt megvalósított beruházások tekintetében a  Megállapodás 
rendelkezései a felmondást követő további tíz évig érvényben maradnak.

5. Jelen Megállapodás a  Szerződő Felek közötti írásbeli megegyezéssel módosítható. Bármely módosítás 
a Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi, és a hatálybalépéséhez szükséges eljárás megegyezik a jelen 
Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges eljárással.

ENNEK HITELÉÜL az arra kellő felhatalmazással rendelkező alulírottak a Megállapodást aláírták.

KÉSZÜLT két eredeti példányban, Teheránban, 2017. December 4-én, ami megfelel Azar 13, 1396 (Solar Hijri) 
napjának, magyar, perzsa és angol nyelven, és mindhárom nyelven egyaránt hiteles szövegnek minősül. 
Értelmezésbeli eltérések esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.”

”AGREEMENT ON RECIPROCAL PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS BETWEEN 
THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

PREAMBLE

The Government of Hungary and the  Government of the  Islamic Republic of Iran and hereinafter referred to as 
the “Contracting Parties”;

Desiring to intensify economic cooperation to the mutual benefit of both Contracting Parties;

Recognizing that these objectives should be achieved in a manner consistent with the promotion and protection 
of public health, environment, security, safety, and sustainable development as well as with the  promotion of 
internationally recognized labour rights and principles of corporate social responsibility;

Acknowledging the  rights and responsibilities of the  Contracting Parties to regulate investment within their 
territories in order to meet legitimate policy objectives;

Aiming to secure an overall balance of rights and obligations between investors and the host state;

Intending to create and maintain favourable conditions for investments of the investors of the Contracting Parties in 
each others’ territory ;

Have agreed as follows:
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ARTICLE 1 
DEFINITIONS

For the purpose of this Agreement:
1. The term “investment” refers to every kind of asset invested by an investor of one Contracting Party in 

the territory of the other Contracting Party in accordance with the laws and regulations of the latter and shall 
include in particular:
(a) movable and immovable property as well as any rights in rem such as mortgages, liens, pledges and 

similar rights;
(b) shares, stocks and debentures of companies or any other form of participation in companies;
(c) claims to money or to any performance having an economic value related to an investment;
(d) intellectual and industrial property rights, including copyrights, trademarks, patents, designs, 

know-how, trade secrets, geographical indications, trade names and goodwill associated with an 
investment;

(e) any right conferred by law or under contract and any licenses and permits pursuant to law, 
including the right to search for, extract, cultivate or exploit natural resources.

 Any alteration of the  form in which assets are invested shall not affect their character as investment on 
condition that this alteration is made in accordance with the  laws and regulations of the Contracting Party 
in the  territory of which the  investment has been made, provided that such alterations are approved by 
the responsible authority of the host state, if so required.

2. The term “investor” shall mean any natural or legal person of one Contracting Party that has made an 
investment in the territory of the other Contracting Party within the framework of this Agreement:
(a) The term “natural person” shall mean any natural person having the nationality of either Contracting 

Party in accordance with its laws and not having the nationality of the host state.
(b) The term “legal person” shall mean with respect to either Contracting Party, any legal entity 

incorporated or constituted in accordance with its laws, having its headquarters or principal place of 
business with substantial business activities in the territory of one Contracting Party.

 An “investor” should have substantial business activities in the territory of the other Contracting Party with 
significant physical presence in connection with its investment. “Significant physical presence” does not 
include, for example, sales offices without other operational facilities, post office box-based business or other 
types of business with no or limited presence.

3. The term “returns” refers to the  amounts legally yielded by an investment in particular including profits, 
interest, capital gains, dividends, royalties and fees.

4. The term “territory” shall mean:
(a) in the case of Hungary, the territory over which Hungary exercises, in conformity with international 

law, sovereignty, sovereign rights or jurisdiction;
(b) in the case of the Islamic Republic of Iran the term refers to areas under sovereignty or jurisdiction, 

as the case may be, of the Islamic Republic of Iran including maritime areas.
5. The term “freely convertible currency” means the  currency that is widely used to make payments for 

international transactions and widely exchanged in principal international exchange markets provided 
it is not contrary to the  regulations of either of the  Contracting Parties, and independently from how 
the International Monetary Fund determines the scope of freely convertible, or freely usable currency.

ARTICLE 2 
PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

1. Each Contracting Party shall in its territory, within the  framework of its laws and regulations, create 
favourable conditions for attraction of investments of investors of the other Contracting Party.

2. Each Contracting Party shall accord at all times in its territory to investments made by investors of the other 
Contracting Party and to investors with respect to their investments fair and equitable treatment and full 
protection and security in accordance with paragraphs 3–6.



11250 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 235. szám 

3. A breach of the obligation of fair and equitable treatment referred to in paragraph 2 may be found where 
a measure or series of measures constitutes:
(a) denial of justice in criminal, civil or administrative proceedings;
(b) fundamental breach of due process, including a fundamental breach of transparency and obstacles 

to effective access to justice, in judicial and administrative proceedings;
(c) manifest arbitrariness;
(d) targeted discrimination on manifestly wrongful grounds, such as gender, race or religious belief; or
(e) harassment, coercion, abuse of power or similar bad faith conduct.

4. For greater certainty, ‘full protection and security’ refers to the  Contracting Party’s obligations relating to 
physical security of investors and investments.

5. A determination that there has been a  breach of another provision of this Agreement, or of a  separate 
international agreement, does not establish a breach of this Article that there has been a breach of fair and 
equitable treatment or full protection and security under this Article.

6. The Contracting Parties recognize that it is inappropriate to encourage investment by relaxing core labour 
standards, public health, safety or environmental measures. They shall not waive or otherwise derogate 
from or offer to waive or otherwise derogate from, such measures as encouragement for the establishment, 
acquisition, expansion or retention in their territories, of an investment.

ARTICLE 3 
NATIONAL AND MOST-FAVOURED-NATION TREATMENT

1. Each Contracting Party shall in its territory accord to investors of the  other Contracting Party and their 
investments and returns of investments treatment which is no less favourable than that which it accords, 
in like situations, to its own investors or their investments and returns of investments with respect to 
the  management, conduct, operation, maintenance, use, enjoyment and sale or other disposal of their 
investments in its territory.

2. Each Contracting Party shall in its territory accord to investors of the  other Contracting Party and their 
investments and returns of investments treatment which is no less favourable than that which it accords, in 
like situations, to the investors of any third State or their investments and returns of investments with respect 
to the  management, conduct, operation, maintenance, use, enjoyment and sale or other disposal of their 
investments in its territory.

3. For greater certainty, the “treatment” referred to in paragraph (2) of this Article does not include procedures 
for the  resolution of investment disputes between investors and states provided for in other international 
investment treaties and any other agreements. Substantive obligations in other international investment 
treaties and other trade agreements do not in themselves constitute “treatment”, and thus cannot give rise to 
a breach of this Article, absent measures adopted or maintained by a Party pursuant to those obligations.

4. The National Treatment and Most-Favoured-Nation Treatment provisions of this Agreement shall not apply to 
advantages accorded by a Contracting Party pursuant to its obligations as a member of a customs, economic, 
or monetary union, a common market or a free trade area.

5. The provisions of this Article shall not be construed so as to oblige one Contracting Party to extend to 
the investors of the other Contracting Party, or to the investments or returns of investments of such investors 
the  benefit of any treatment, preference or privilege, which may be extended by the  former Contracting 
Party by virtue of:
(a) any forms of multilateral agreements on investments to which either of the Contracting Parties is or 

may become a party;
(b) any international agreement or arrangement relating wholly or mainly to taxation.

6. For greater certainty, a  determination of whether an investment or an investor is in like situations for 
the purposes of paragraphs 1 and 2 of this Article shall be made based on an assessment of the totality of 
circumstances related to the investor or the investment, including:
(a) the effect of the investment on

i. the local community where investment is located;
ii. the environment, including effects that relate to the cumulative impact of all investments 

within a jurisdiction;
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(b) the character of the measure, including its nature, purpose, duration and rationale; and
(c) the regulations that apply to investments or investors.

7. A measure of the Contracting Party that treats investors of the other Contracting Party or their investments 
less favourably than:
(a) its own investors or their investments is not inconsistent with paragraph 1 of this Article; or
(b) investors of another State or their investments is not inconsistent with paragraph (2) of this Article;

 if it is adopted and applied by the  Contracting Party in pursuit of a  legitimate public purpose that is not 
based on the nationality of the  investor or of nationality of the owner of an investment, either explicitly or 
factually, including the  protection of health, safety, the  environment, and internationally and domestically 
recognized labour rights, or the elimination of bribery and corruption, and it bears a reasonable connection 
to the stated purpose.

8. Paragraph (2) of this Article shall not apply to:
(a) treatment by the  Contracting Party under any bilateral or multilateral international agreement in 

force or signed by the Contracting Party prior to the date of entry into force of this Agreement;
(b) treatment by the Contracting Party pursuant to:

i. bilateral or multilateral agreement establishing, strengthening or expanding a free trade 
area, customs union, common market, labour market, integration commitment or similar 
international agreement; or

ii. investment contract concluded between host state and investor promoting investment 
of such investor; or

(c) for the avoidance of any doubt, any provisions of Article 14 of this Agreement.

ARTICLE 4 
INVESTMENT AND REGULATORY MEASURES

1. The provisions of this Agreement shall not affect the  right of the  Contracting Parties to regulate within 
their territories through measures necessary to achieve legitimate policy objectives, such as the protection 
of public health, safety, environment or public morals, social or consumer protection or promotion and 
protection of cultural diversity. The provisions of this Agreement shall not be interpreted as a commitment 
from a  Party that it will not change the  legal and regulatory framework, including in a  manner that may 
negatively affect the operation of investments or investor’s expectations of profits.

2. For greater certainty, the mere fact that a Contracting Party regulates, including through a modification of 
its laws and regulations, in a manner which negatively affects an investment or interferes with an investor’s 
expectations, including its expectations of profits, does not amount to a breach of an obligation under this 
Agreement.

3. For greater certainty, a Contracting Party’s decision not to issue, renew or maintain subsidy or grant:
(a) in the absence of any specific commitment under law or contract to issue, renew, or maintain that 

subsidy or grant; or
(b) if the decision is made in accordance with the terms or conditions attached to the issuance, renewal 

or maintenance of the subsidy or grant, if any,
 does not constitute a breach of the provisions of this Agreement.
4. For greater certainty, nothing in this Agreement shall be construed as preventing a Contracting Party from 

discontinuing the  granting of a  subsidy or requesting its reimbursement where such measure has been 
ordered by a  competent court, administrative tribunal or other competent authority, or requiring that 
Contracting Party to compensate the investor therefor.

ARTICLE 5 
EXPROPRIATION AND COMPENSATION

1. Investments and returns of investments of investors of either Contracting Party shall not be nationalized, 
confiscated, expropriated or subjected to similar measures by the  other Contracting Party except such 
measures are taken for public purposes, in accordance with due process of law, in a  non-discriminatory 
manner, and where effective and appropriate, prompt compensation is paid. The amount of compensation 
shall be paid without delay.
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2. The compensation mentioned in paragraph 1 of this Article shall be equivalent to the  market value of 
the expropriated investment immediately before the expropriation occurred or the impending expropriation 
became public knowledge, whichever is the  earlier, and shall include interest on basis of international 
banking practice from the date the compensation is due until the date of actual payment, and shall be made 
without delay, be effectively realizable and be freely transferable in a freely convertible currency.

3. The determination of whether a measure or series of measures of the Contracting Party constitute measures 
having equivalent effect to expropriation requires a case-by-case, fact-based inquiry that considers:
(a) the economic impact of the measure or series of measures, although the sole fact that a measure 

or series of measures of the Contracting Party has an adverse effect on the economic value of an 
investment does not establish that such measure or series of measures constitute measures having 
equivalent effect to expropriation or nationalization;

(b) the extent to which the  measure or series of measures interfere with distinct, reasonable 
investment-backed expectations arising out of the Contracting Party’s prior binding explicit written 
commitment directly and specifically to the investor; and

(c) the character of the measure or series of measures, including their nature, object, content, duration 
and rationale.

4. Non-discriminatory measures of the  Contracting Party that are designed and applied to protect legitimate 
public welfare objectives, such as health, safety and the environment, which are taken in good faith, which 
are not arbitrary, and which are not disproportionate in light of their purpose, do not constitute measures 
having equivalent effect to expropriation or nationalization.

ARTICLE 6 
COMPENSATION FOR LOSSES

1. When investments or returns of investments of investors of either Contracting Party suffer losses owing 
to war, armed conflict, a  state of national emergency, revolt, insurrection, riot or other similar events in 
the territory of the other Contracting Party, they shall be accorded by the latter Contracting Party treatment, 
as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, not less favourable than that 
which the latter Contracting Party accords to its own investors or to investors of any third State whichever is 
more favourable.

2. Without prejudice to paragraph (1) of this Article, investors of one Contracting Party who in any of the events 
referred to in that paragraph suffer losses in the territory of the other Contracting Party resulting from:
(a) requisitioning of their investment or a part thereof by its forces or authorities;
(b) destruction of their investment or a part thereof by its forces or authorities which was not caused in 

combat action or was not required by the necessity of the situation
 shall be accorded by the Contracting Party, in whose territory the losses occurred, prompt, appropriate and 

effective restitution or compensation without undue delay.

ARTICLE 7 
TRANSFERS

1. The Contracting Parties shall permit the  free transfer of payments related to investments and returns. The 
transfers shall be made in a freely convertible currency and in accordance with the laws and regulations of 
the Contracting Party where investments were made without any restriction and undue delay. Such transfers 
shall include in particular, though not exclusively:
(a) capital and additional amounts to maintain or increase the investment;
(b) returns as defined in paragraph (3) of Article 1 of this Agreement;
(c) the amounts required for payment of expenses which arise from the operation of the  investment, 

such as payment of royalties and license fees or other similar expenses;
(d) payments in connection with contracts, including loan agreements;
(e) proceeds of the total or partial sale or liquidation of the investment;
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(f ) the wages or other similar earnings of natural persons engaged from abroad, in connection with an 
investment, subject to the  laws and regulations of the Contracting Party, in which the  investment 
has been made;

(g) compensations owed pursuant to Articles 5 and 6 of this Agreement;
(h) payments arising out of settlement of a dispute under Article 14 of this Agreement.

2. The transfers shall be made after the  investor fulfilled all of its related financial obligations according to 
the laws in force of the Contracting Party in the territory of which the investment was made.

3. Nothing in this Article shall be construed to prevent a  Party from applying in an equitable and 
non-discriminatory manner and not in a  way that would constitute a  disguised restriction on transfers, its 
laws relating to:
(a) bankruptcy, insolvency or protection of the rights of creditors;
(b) issuing, trading or dealing in securities;
(c) criminal or penal offences;
(d) financial reporting or record keeping of transfers when necessary to assist law enforcement or 

financial regulatory authorities;
(e) social security, public retirement and compulsory savings programs
(f ) the satisfaction of judgements in adjudicatory proceedings.

4. For the purpose of this Agreement, exchange rates shall be the rate published, in accordance with the laws 
and regulations of the  Contracting Party which has admitted the  investment, by the  financial institution 
effecting the transfer unless otherwise agreed. Should such rate not exist the official rate has to be applied 
unless otherwise agreed.

ARTICLE 8 
SUBROGATION

1. If a Contracting Party or its designated agency makes a payment to its own investors under a guarantee or 
insurance it has accorded in respect of an investment in the territory of the other Contracting Party, the latter 
Contracting Party shall recognize:
(a) the assignment, whether under the  law or pursuant to a  legal transaction in that country, of any 

right or claim by the investor to the former Contracting Party or its designated agency, as well as,
(b) that the  former Contracting Party or its designated agency is entitled by virtue of subrogation to 

exercise the rights and enforce the claims of that investor and shall assume the obligations related 
to the investment.

2. The subrogated rights or claims shall not exceed the original rights or claims of the investor.

ARTICLE 9 
DENIAL OF BENEFITS

A Contracting Party may deny the benefits of this Agreement to an investor of the other Contracting Party that is 
a  legal person and to investments of that investor, if investors of a  third state own or control the first mentioned 
investor and:

(a) the investor has no substantial business activities in the  territory of the  Contracting Party under 
whose law it is constituted, or

(b) the denying Contracting Party adopts or maintains measures with respect to the  third state 
that prohibit transactions with such investor and its investments or that would be violated or 
circumvented if the benefits of the Agreement were accorded to the investments of investor.
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ARTICLE 10 
GENERAL EXCEPTIONS

1. Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner that would constitute arbitrary or 
unjustifiable discrimination between investments or between investors, nothing in this Agreement shall be 
construed to prevent the Contracting Party from adopting or enforcing measures necessary:
(a) to protect public security or public morals or to maintain public order;
(b) to protect human, animal or plant life or health;
(c) to ensure compliance with laws and regulations; or
(d) for the conservation of living or non-living exhaustible natural resources.

2. Nothing in this Agreement shall prevent the  Contracting Party from adopting or maintaining reasonable 
measures for prudential reasons, including:
(a) the maintenance of the  safety, soundness, integrity or financial responsibility of financial 

institutions;
(b) ensuring the integrity and stability of the Contracting Party’s financial system.

3. a. Nothing in this Agreement shall be construed to prevent a  Contracting Party from adopting or 
maintaining measures that restrict transfers where the  Contracting Party experiences serious 
balance of payments difficulties, or the  threat thereof, and such restrictions are consistent with 
paragraph b.

b. Measures referred to in paragraph a. shall be equitable, neither arbitrary nor unjustifiably 
discriminatory, in good faith, of limited duration and may not go beyond what is necessary to 
remedy the balance of payments situation. A Contracting Party that imposes measures under this 
Article shall present as soon as possible a  time schedule for their removal. Such measures shall 
be taken in accordance with other international obligations of the  Contracting Party concerned, 
including those under the Articles of Agreement of the International Monetary Fund.

4. The provisions of this Agreement shall not apply to public health insurance, or public pension schemes.
5. The dispute settlement according to Article 14 shall not be considered as treatment, preference or privilege.

ARTICLE 11 
ESSENTIAL SECURITY INTERESTS

1. Nothing in this Agreement shall be construed:
(a) to require any Contracting Party to furnish or allow access to any information the  disclosure of 

which it determines to be contrary to its essential security interests; or
(b) to prevent any Contracting Party from taking any action that it considers necessary for 

the protection of its essential security interests:
i. relating to the  traffic in arms, ammunition and implements of war and transactions in 

other goods, materials, services and technology undertaken directly or indirectly for 
the purpose of supplying a military or other security establishment;

ii. measures taken in time of war or other emergency in international relations; or
iii. relating to the  implementation of national policies or international agreements 

respecting the non-proliferation of nuclear weapons or other nuclear explosive devices.
2. A Contracting Party’s essential security interests may include interests and measures deriving from its 

membership in a customs, economic, or monetary union, a common market or a free trade area.

ARTICLE 12 
APPLICABILITY OF THE AGREEMENT

1. This Agreement shall apply to all investors and investments made by investors of either Contracting Party in 
the  territory of the other Contracting Party, admitted in accordance with its laws and regulations, whether 
made before or after the entering into force of this Agreement, but shall not apply to any dispute or claim 
concerning an investment which arose or which was settled before the entry into force of this Agreement.
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 In the  case of the  Islamic Republic of Iran this Agreement shall apply only to investments approved by 
the competent authority that is the Organization for Investment, Economic and Technical Assistance of Iran 
(O.I.E.T.A.I.) or any other authority which may succeed it.

2. For greater certainty, this Agreement provides only post establishment treatment and protection and does 
not cover the pre-establishment phase or matters of market access.

ARTICLE 13 
TRANSPARENCY AND PUBLICATION OF INFORMATION

1. Each Contracting Party shall publish, or otherwise make publicly available, its laws and regulations of general 
application as well as international agreements which may affect the  investments of investors of the other 
Contracting Party in the territory of the former Contracting Party.

2. Nothing in this Article shall require the  Contracting Party to furnish or allow access to any confidential or 
proprietary information, including information concerning particular investors or investments, the disclosure 
of which would impede law enforcement or be contrary to domestic laws protecting confidentiality, or would 
prejudice legitimate commercial interests of particular investors.

ARTICLE 14 
SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN A CONTRACTING PARTY AND INVESTOR(S) OF THE OTHER 
CONTRACTING PARTY

1. If any dispute arises between the host Contracting Party and investor(s) of the other Contracting Party with 
respect to an investment, the host Contracting Party and the  investor(s) shall primarily endeavour to settle 
the dispute in an amicable manner through consultation.

2. The consultation starts on the  date when the  disputing investor of one Contracting Party requests 
consultation in written notification from the  other Contracting Party. In order to facilitate the  amicable 
settlement of the  dispute the  written notice shall specify the  issues, the  factual basis of the  dispute, 
the findings of the disputing investor (including any supporting documents) and their presumed legal basis. 
Unless otherwise agreed, at least one consultation shall be held within 90 days from the  date on which 
the disputing investor of one Contracting Party has requested consultation from the other Contracting Party 
in written notification.

3. If any dispute between an investor of one Contracting Party and the other Contracting Party cannot thus be 
settled within a period of six months following the date of receipt of the written notification, either of them, 
while notifying the other side simultaneously in writing, shall be entitled to submit the dispute either to:
(a) the competent court of the  Contracting Party in the  territory of which the  investment has been 

made; or
(b) an ad hoc arbitral tribunal established in accordance with the  Arbitration Rules of United Nations 

Commission on International Trade Law (UNCITRAL). The parties to the dispute may agree in writing 
to modify those Rules; or

(c) any other form of dispute settlement agreed upon by the parties to the dispute.
4. Once a  dispute has been submitted to the  court or an arbitral tribunal mentioned in paragraph 3 (a)–(c) 

the investor shall have no recourse to the other dispute settlement fora listed in paragraph 3 (a)–(c).
5. An investor may submit a  dispute as referred to in paragraph 1 and 2 to arbitration in accordance with 

paragraph 3 only if not more than 2 years have elapsed from the  date on which the  alleged breach has 
occurred. If the  claimant fails to submit a  claim within this period the  claimant shall be deemed to have 
waived its rights to bring a claim and may not submit a claim to arbitration under this Article.

6. Arbitrators appointed to arbitration tribunal under this Article shall have expertise or experience in public 
international law, in particular international investment law. It is desirable that they have expertise or 
experience in resolution of disputes arising under international investment agreements.
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7. Arbitrators and their staff and assistants shall be independent of, and not be affiliated with or take 
instructions from the  claimant or the  respondent or the  government of a  Contacting Party with regard to 
investment matters. Arbitrators shall not take instructions from any organization, government or disputing 
parties with regard to matters related to the dispute. They shall not participate in the consideration of any 
disputes that would create a direct or indirect conflict of interest. In addition, they shall refrain from acting as 
counsel or as party-appointed expert or witness in any pending or new investment protection dispute under 
this or any other agreement or domestic law.

8. The applicable arbitration rules shall govern the  arbitration to the  extent modified by this Article or in 
accordance to this Agreement.

9. Arbitration established under this Article shall decide the issues in dispute in accordance with:
(a) this Agreement; and
(b) applicable rules and principles of international law.

10. The tribunal referred to in paragraph 3 b.–c. shall not have jurisdiction to determine the legality of a measure, 
alleged to constitute a breach of this Agreement, under the domestic law of a Party. For greater certainty, in 
determining the  consistency of a  measure with this Agreement, the  tribunal may consider, as appropriate, 
the  domestic law of a  Party as a  matter of fact. In doing so, the  tribunal shall follow the  prevailing 
interpretation given to the domestic law by the courts or authorities of that Party and any meaning given to 
domestic law by the tribunal shall not be binding upon the courts or authorities of that Party.

11. A joint interpretation of the  Contracting Parties, exchanged through diplomatic channels, interpreting 
a provision of this Agreement shall be binding on the arbitral tribunal, and any decision or award issued by 
a tribunal must be consistent with that interpretation.

12. The awards of arbitration shall be final and binding on the parties to the dispute and shall be executed in 
accordance with the law of the Contracting Party in the territory of which the investment has been made and 
the award is relied upon, by the date indicated in the award.

13. The UNCITRAL rules on transparency in treaty-based investor-State arbitration shall apply to arbitration 
proceedings initiated against Hungary under this Agreement. The Islamic Republic of Iran shall duly 
consider the  application of the  UNCITRAL rules on transparency in treaty-based investor–state arbitration 
to arbitration proceedings initiated against the  Islamic Republic of Iran under this Agreement. Nothing 
in this Agreement or the  applicable arbitration rules shall prevent the  exchange of information between 
the European Union and Hungary or vice versa relating to a dispute.

14. Upon entry into force between the  Contracting Parties of an international agreement providing for 
a  multilateral investment tribunal and/or a  multilateral appellate mechanism applicable to disputes under 
this Agreement, the relevant parts of this Agreement shall cease to apply.

ARTICLE 15 
SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN THE CONTRACTING PARTIES

1. Disputes between the  Contracting Parties concerning the  interpretation or application of this Agreement 
shall, if possible, be settled through consultation or negotiation.

2. If the dispute cannot be thus settled within six months, it shall upon the request of either Contracting Party, 
be submitted to an Arbitral tribunal of three members, in accordance with the provisions of this Article.

3. The arbitral tribunal shall be constituted for each individual case in the  following way. Within two months 
(sixty days) from the date of the receipt of the request for arbitration, each Contracting Party shall appoint 
one member of the  tribunal. These two members shall then select a  national of a  third State who shall be 
appointed the  Chairman of the  tribunal (hereinafter referred to as the “Chairman”). The Chairman shall be 
appointed within three months from the date of appointment of the other two members. The Chairman shall 
be a national of a state having diplomatic relations with both Contracting Parties at the time of appointment.

4. If within the periods specified in paragraph 3 of this Article the necessary appointments have not been made, 
a  request may be made to the President of the  International Court of Justice to make the appointments. If 
the President happens to be a national of either Contracting Party, or if the President is otherwise prevented 
from discharging the  said function, the  Vice-President shall be invited to make the  appointments. If 
the Vice-President also happens to be a national of either Contracting Party or is prevented from discharging 
the said function, the member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of 
either Contracting Party shall be invited to make the appointments.
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5. The arbitral tribunal shall reach its decision by a majority of votes.
6. The tribunal shall issue its decision on the  basis of the  provisions of this Agreement, as well as of 

the applicable rules and principles of international law.
7. Subject to other provisions made by the Contracting Parties, the tribunal shall determine its procedure.
8. Each Contracting Party shall bear the  cost of its own arbitrator and its representation in the  arbitral 

proceedings; the cost of the Chair and the remaining costs shall be borne in equal parts by both Contracting 
Parties. The arbitral tribunal may make a different regulation concerning the costs.

9. The decisions of the tribunal are final and binding for each Contracting Parties.

ARTICLE 16 
FINAL PROVISIONS, ENTRY INTO FORCE, DURATION, TERMINATION AND AMENDMENTS

1. This Agreement shall apply without prejudice to the obligations of the Contracting Parties deriving from their 
membership or participation in any existing or future customs unions, economic union, regional economic 
integration agreement or similar international agreement such as the  European Union. Consequently 
the  provisions of this Agreement may not be invoked or interpreted, neither in whole nor in part, in such 
a  way as to invalidate, amend or otherwise affect the  obligations of the  Contracting Parties from such 
membership or participation.

2. This Agreement shall be approved by the  competent authorities of each Contracting Party in accordance 
with their laws and regulations. The Contracting Parties shall notify each other through diplomatic channels 
that their internal procedure requirements for the  entry into force of this Agreement have been complied 
with. This Agreement shall enter into force sixty (60) days after the receipt of the last notification.

3. This Agreement shall remain in force for a period of ten years and afterwards shall continue to be in force, 
unless one of the Contracting Parties notifies the other Contracting Party in writing about the  termination 
of the  Agreement at least one year before the  end of the  initial ten-year period or anytime thereafter. The 
Agreement will be terminated twelve months from the  date on which either Contracting Party has given 
written notice of termination to the other Contracting Party.

4. In respect of investments made prior to the termination of this Agreement, the provisions of this Agreement 
shall continue to be effective for a period of ten years from the date of termination.

5. This Agreement may be amended by written agreement between the Contracting Parties. Any amendment 
shall be an integral part of the  Agreement and enter into force under the  same procedure required for 
entering into force of the present Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned duly authorized have signed this Agreement.

DONE in duplicate at Tehran, this day December, 4, 2017 corresponding to Azar 13, 1396 (Solar Hijri), in Hungarian, 
Persian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, 
the English text shall prevail.”

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 16. Cikk 2. pontjában meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) A  Megállapodás, illetve a  2.  § és a  3.  § hatálybalépésének naptári napját a  külpolitikáért felelős miniszter annak 

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

5. §  Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gondoskodik.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2021. évi CXL. törvény
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről*

Az Országgyűlés Magyarország függetlenségének, területi épségének, nemzetközi szerződésekben rögzített határainak, 
lakosságának és anyagi javainak védelme érdekében, az állampolgárok honvédelmi tudatának erősítése céljából,
a szomszédos és más országokkal való jogegyenlőség és egymás érdekeinek kölcsönös tiszteletben tartása alapján,
más államok ellen irányuló erőszak alkalmazásától vagy az ezzel való fenyegetéstől tartózkodva,
az államok közötti viták békés megoldására törekedve, a háborút, mint a viták megoldásának eszközét elutasítva,
a független demokratikus jogállam működése követelményeinek, továbbá
az Egyesült Nemzetek Szervezetének Alapokmányában, a  szövetségi és más nemzetközi szerződésekben foglaltaknak 
megfelelően,
az Alaptörvény végrehajtására, annak XXXI. cikk (3)–(6) bekezdése, 45. cikk (2) és (5) bekezdése, 52. cikk (5) bekezdése, 53. cikk 
(1) bekezdése, valamint 54. cikk (1) és (8) bekezdése alapján a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ
A HONVÉDELEM ALAPJAI

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) A honvédelem nemzeti ügy.
 (2) Magyarország a  honvédelmi és szövetségi katonai képességének fenntartásában és fejlesztésében a  saját erejére, 

így nemzetgazdaságának erőforrásaira, a  Magyar Honvédség (a továbbiakban: Honvédség) felkészültségére 
és elszántságára, a  rendvédelmi szervek, a  nemzetbiztonsági szolgálatok és más szervek közreműködésére, 
állampolgárainak a  haza védelme iránti hazafias elkötelezettségére és áldozatkészségére, továbbá a  szövetséges 
államok és fegyveres erőik együttműködésére és segítségnyújtására épít.

 (3) A  honvédelemre való felkészülésben és a  honvédelmi feladatok végrehajtásában e  törvényben meghatározott 
keretek között minden Magyarországon tartózkodó természetes személy és a  törvény alapján létrehozott 
jogalanyok a szolgáltatások, az állampolgárok pedig a személyes szolgálat teljesítésével is vesznek részt.

 (4) A  honvédelmi érdekű, vagy e  törvényben meghatározott honvédelmi kötelezettségek teljesítése az  érintettek 
számára hadiállapoton kívül nem okozhat aránytalan megterhelést vagy hátrányt.

 (5) Az  állampolgárok honvédelmi feladatokra való gyakorlati felkészülése hadiállapoton kívül az  önkéntes vállaláson 
alapszik, amelyhez az állam biztosítja a szükséges felkészítő ismeretek elsajátításának kereteit.

 (6) Az  (5)  bekezdésben meghatározottak tekintetében az  állam – Magyarország teherbíró képességéhez mérten – 
szervezett feltételeket biztosít különösen
a) a honvédelmi nevelés,
b) a felsőoktatás keretében átadható honvédelmi ismeretek,
c) a honvédelmi tudatosságot fejlesztő programok, valamint
d) a honvédelem fejlesztését szolgáló kutatások és fejlesztések
keretein belül.

 (7) Az  állampolgárok és szerveződéseik honvédelmi felkészültségének támogatása, valamint az  e  törvényben 
meghatározott honvédelmi feladatok ellátása a  védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 
2021. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Vbö.) meghatározottakra figyelemmel, de a katonai jellegű kihívásokra 
és fenyegetésekre való felkészülés sajátosságaihoz, valamint a  szövetségesi kötelezettségekhez igazodó jelleggel 
valósul meg.

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. december 14-i ülésnapján fogadta el.
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1. Alapelvek

2. §  A honvédelem szervezése és az  e  törvényben meghatározott honvédelmi feladatok ellátása során az  érintett 
szervezetek és természetes személyek különösen a következők szerint kötelesek eljárni:
a) a honvédelmi feladatok ellátásához szükséges intézkedések, erők és eszközök jellege, mértéke és eljárásai 

a  megelőzni, elhárítani vagy felszámolni kívánt hátránnyal vagy sérelemmel arányosan, a  honvédelmi 
érdekek megóvásához és helyreállításához szükséges mértékben alkalmazandók,

b) a honvédelmi érdek megóvását, előmozdítását szolgáló döntéshozatal, valamint a  feladatellátás, 
továbbá az  ezek felülvizsgálatára, ellenőrzésére irányuló eljárások során az  alapul vett honvédelmi célok 
elsődlegességét a civil irányítás folyamatossága mellett kell biztosítani,

c) a honvédelmi feladatellátás során az  azonos eredményt biztosító jogkorlátozások közül az  enyhébb 
korlátozással járót kell választani,

d) a honvédelmi érdeket érintő tervezés, döntéshozatal és feladatellátás során – a Vbö.-ben meghatározottakra 
figyelemmel – a  katonai jellegű veszélyek és fenyegetések sajátosságaihoz alkalmazkodó eljárások 
elsődlegességét kell érvényesíteni,

e) a honvédelmi feladatok tervezése és végrehajtása tekintetében a  jogok érvényesülését a  védelmi és 
biztonsági érdekre figyelemmel, a honvédelmi érdek sérelmének megelőzését biztosítva kell eljárni,

f ) a honvédelmi szervezetek feladatellátása tekintetében a  feladatok meghatározása és végrehajtása során 
egyaránt biztosítani kell az  ellenőrizhetőséget, a  döntéshozói és végrehajtói szintű egyéni felelősség 
elhatárolhatóságát.

2. Értelmező rendelkezések

3. §  E törvény és a honvédelmi jogszabályok alkalmazásában
 1. alkalmazás: a  Honvédség vagy a  szövetséges fegyveres erők rendeltetésszerű, a  fegyveres konfliktusok 

jogának hatálya alá tartozó harctevékenysége,
 2. állomásozás: az  átvonuláshoz szükséges időt, illetve a  gyakorlat és hozzá kapcsolódó államhatár-átlépés 

időtartamát meghaladó, a  Honvédség esetében tartós külföldi, külföldi fegyveres erők esetében tartós 
magyarországi, elsősorban a  katonai jelenlétre irányuló tervezett jelenlét, amelynek fő célja, hogy konkrét 
művelet, gyakorlat vagy más tevékenység nélkül is folyamatos jelenlétet biztosítson; állomásozásnak 
tekintendő a  fegyveres erők olyan, rendszeresen ismétlődő tevékenységéből eredő tartós jelenléte, 
amellyel a  Honvédség külföldi vagy külföldi fegyveres erő magyarországi tartózkodása állandónak vagy 
folyamatosnak tekintendő, még akkor is, ha nem ugyanazon katonák révén valósul meg,

 3. autonóm fegyver- és védelmi rendszer: olyan támadó vagy támadás megelőzésére, elhárítására hivatott 
eszközrendszer, amely részben vagy egészben automatizált működési megoldásokkal, közvetlen emberi 
beavatkozás nélkül képes meghatározott célok semlegesítésére, illetve meghatározott technikai eszközök, 
támadó tevékenységek megelőzésére, elhárítására,

 4. befogadó nemzeti támogatás: a  szövetséges fegyveres erőknek vagy más külföldi fegyveres erőknek 
Magyarország területén tartózkodásuk vagy azon történő átvonulásuk során nyújtott, egyoldalúan vállalt 
vagy nemzetközi szerződéseken és azok végrehajtási megállapodásain alapuló polgári és katonai támogatás,

 5. békefenntartás: a Honvédség nem alkalmazás körébe tartozó, a szemben álló felek hozzájárulásával történő 
tevékenysége, amelynek célja a  felek megállapodása végrehajtásának elősegítése, valamint közreműködés 
a lakosság biztonságos életfeltételeinek helyreállításában,

 6. fegyveres összeütközés időszaka: kihirdetett vagy kezdeményezett hadiállapot, valamint a  váratlan támadás 
elhárításának időszaka,

 7. hadköteles: a magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú, magyar állampolgárságú férfi,
 8. hadkötelezett: a tényleges katonai szolgálatra hadiállapotban behívott hadköteles,
 9. határátlépéssel járó csapatmozgás: a  honvédségi szervezetnek az  államhatár átlépésével járó olyan külföldi 

tevékenysége vagy tartózkodása, külföldi fegyveres erő esetén az államhatár átlépésével járó magyarországi 
tevékenysége, tartózkodása vagy Magyarországon történő átutazása, amely a  csapatmozgásban részt vevő 
katonai erő tevékenységének céljára, időtartamára, természetére vagy létszámára, eszközeire, felszerelésére, 
fegyverzetére tekintettel közjogi engedélyezést igényel,

10. honvéd: rendfokozatára tekintet nélkül a Honvédség tényleges katonai szolgálatot teljesítő tagja,
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11. honvédelmi érdek: a  Magyarország biztonságát, védelmi képességét katonai szempontból meghatározó 
módon befolyásoló körülmények összessége, ideértve a  Magyarország függetlensége elleni támadó 
szándékú, a  szuverenitását vagy területi integritását sértő, illetve veszélyeztető törekvések elhárításához, 
a  szövetségesi kötelezettségek teljesítéséhez, a  szövetségi és honi védelmi infrastruktúra működésének, 
fejlesztésének biztosításához fűződő érdekeket,

12. honvédelmi igazgatás: a  védelmi és biztonsági igazgatás részét képező feladat- és szervezetrendszer, 
amelynek keretében az  ország védelmére létrehozott, valamint az  e  feladatra kijelölt, Vbö. szerinti 
közigazgatási szervek, továbbá a  honvédelemben közreműködő más szervek ellátják a  honvédelemre 
való felkészítéssel, az  országvédelemmel, a  honvédelmi válsághelyzettel és a  honvédelmi kötelezettségek 
teljesítésével kapcsolatos, továbbá egyes szövetségesi kötelezettségből eredő feladatokat,

13. honvédelmi összekötő: a  honvédelemben közreműködő szerv honvédelmi igazgatási feladatait támogató, 
e  feladat ellátására a  honvédelemért felelős miniszter által kijelölt, a  honvédelemért felelős miniszter által 
rendeletben meghatározott végzettséggel rendelkező személy,

14. honvédelmi szervezet: a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a honvédelemért felelős 
miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek, a honvédségi szervezet, valamint az e törvényben 
meghatározott feladatai tekintetében a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ),

15. honvédségi szervezet: a  Magyar Honvédség Parancsnoksága, valamint az  alárendeltségébe tartozó katonai 
szervezetek,

16. információs művelet: a  Honvédség erői és műveletei számára kedvező információs környezet kialakítására, 
valamint a  műveleti területen lévő személyek és azok csoportjai információ-ellátottságának módosítására 
irányuló szervezett és rendszerszerűen felépített tevékenységek összessége,

17. katonai igazgatás: a  Vbö. szerinti közigazgatási szervek és a  Honvédség törvényben kijelölt szervei 
jogilag szabályozott és a  honvédelmi igazgatás részét képező olyan tevékenysége, amely Magyarország 
fegyveres védelme feltételeinek megteremtése és megvalósítása érdekében a  jogalanyok honvédelmi 
kötelezettségeinek és önként vállalt honvédelmi feladatainak tervezésére, valamint a  kötelezettségek és 
a vállalt feladatok végrehajtására irányul,

18. katonai mozgósítás: azon rendszabályok és tevékenységek összessége, amelyek lehetővé teszik a Honvédség 
békeszervezetről hadiszervezetre való áttérését, amely magába foglalja a tartalékos állomány bevonultatását 
és – honvédelmi célból – a  nemzetgazdaság tartalékainak felhasználását, a  gazdasági és anyagi 
szolgáltatások igénybevételét,

19. kiképzetlen hadköteles: az a hadköteles, aki nem tartozik a kiképzett hadköteles állományba,
20. kiképzett hadköteles: a  katonai szolgálati viszony megszűnését vagy megszüntetését követő 

10.  év  december  31. napjáig az  állományból kikerült, korábban katonai alapkiképzést vagy alapfelkészítést 
teljesített férfi,

21. korlátozott elérésű terület: a  honvédelmi szervezet működésére szolgáló olyan helyszín, amelyre a  belépés 
meghatározott feltételek megléte esetén engedélyezhető,

22. meghagyás: álláshelyhez, munkakörhöz (a továbbiakban együtt: munkakör) kapcsolódóan és névre szólóan 
végrehajtott eljárás, amely során a  jogszabály vagy hatósági határozat alapján meghagyásba bevont szerv 
által kijelölt személyek a meghagyási névjegyzékbe kerülnek, és akiket ez alapján a katonai igazgatási szervek 
a munkakörüktől eltérő szolgálatteljesítési helyre nem hívhatnak be,

23. meghagyásba bevont szerv: a  honvédelmi feladatok ellátásában közreműködő, az  1.  mellékletben 
meghatározott, továbbá a területi védelmi bizottság által egyedileg, határozattal kijelölt szerv,

24. műveleti terület: a műveleti tervben meghatározott és kijelölt földrajzi terület és a felette levő légtér, továbbá 
a kibertér,

25. NATO Állandó Védelmi Tervek: az  Észak-atlanti Tanács által előzetesen jóváhagyott műveleti tervek, amelyek 
végrehajtásáról az  Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) tagállamai a  gyorsított 
döntéshozatali eljárásrend alapján hoznak döntést,

26. rendvédelmi szerv: a Vbö. 5. § 8. pontja szerint ekként meghatározott fogalom,
27. szövetséges fegyveres erők: a kölcsönös katonai fegyveres segítségnyújtás kötelezettségét tartalmazó hatályos 

nemzetközi szerződés vagy az  Európai Unió szerződései szerint a  Magyarországgal szövetséges államok 
fegyveres erői, valamint az  e  nemzetközi szerződések alapján, a  NATO, illetve az  Európai Unió által vagy 
jóváhagyásával létrehozott közös katonai szervezetek,
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28. szövetségi légtér: több szövetséges állam légterét békében is átfedő, védelmi célú, légtér-szuverenitási 
felségjog-érvényesítési terület,

29. váratlan támadás: katonai felszereléssel ellátott külső fegyveres csoportnak Magyarország területére történő 
váratlan betörése vagy Magyarország területén végrehajtott fegyveres cselekménye.

II. FEJEZET
A HONVÉDELEM IRÁNYÍTÁSA

3. Az Országgyűlés

4. § (1) Az Országgyűlés állapítja meg a Honvédségnél rendszeresíthető beosztások számát.
 (2) Az  Országgyűlés honvédelemmel foglalkozó állandó bizottsága folyamatosan figyelemmel kíséri a  Honvédség 

feladatainak megvalósítását, felkészültsége és felszereltsége színvonalát, a  rendelkezésre bocsátott anyagi 
erőforrások felhasználását.

 (3) Az  Országgyűlés honvédelemmel foglalkozó állandó bizottsága a  Magyar Honvédség parancsnokának jelölt 
személyt kinevezése előtt meghallgatja, és alkalmasságáról véleményt nyilvánít.

4. A köztársasági elnök

5. § (1) A köztársasági elnök a honvédelemért felelős miniszter előterjesztésére
a) kinevezi és felmenti a Magyar Honvédség parancsnokát,
b) okirattal csapatzászlót adományoz.

 (2) A köztársasági elnök, vagy nevében képviselője a csapatzászlóra az átadás alkalmával zászlószalagot köt.
 (3) A köztársasági elnök a Honvédség működését érintő bármely ügyben tájékoztatást kérhet a honvédelemért felelős 

minisztertől.
 (4) A köztársasági elnök e § szerinti döntéseihez és intézkedéseihez ellenjegyzés nem szükséges.

5. A Kormány

6. § (1) A Kormány Magyarország honvédelmi felkészültségének biztosítása céljából
a) meghatározza a honvédelemért felelős miniszter honvédelmi irányítási, valamint a Honvédség (2) bekezdés 

szerinti irányításával kapcsolatos feladatait,
b) meghatározza a  nemzetgazdaság honvédelmi célú felkészítésével kapcsolatos követelményeket, az  ország 

honvédelmi célú tartalékait, hadiipari kapacitását, valamint az infrastruktúra honvédelmi célú felkészítésének, 
fejlesztésének és védelmének állami feladatait,

c) meghatározza és összehangolja a  miniszterek és – az  autonóm államigazgatási szervek és az  önálló 
szabályozó szervek kivételével – a  központi államigazgatási szervek, valamint a  honvédelemben 
közreműködő egyéb szervek honvédelmi feladatait,

d) gondoskodik a  Magyarország védelmi és biztonsági igazgatási szervei által folytatott honvédelmi célú 
döntés-előkészítés és döntéshozatal, valamint annak infokommunikációs támogatásáról, az  e  feladatokkal 
összefüggő minősített információ biztonságos tárolásáról, továbbításáról,

e) elrendeli a honvédelmi szervezetek készenlétének fokozását,
f ) meghatározza a fegyveres összeütközések időszakában végrehajtandó polgári védelmi felkészítés feladatait,
g) a köznevelés, a szakképzés és a felsőoktatás keretein belül gondoskodik a honvédelmi nevelés programjának 

végrehajtásáról,
h) gondoskodik a  honvédelmi tudatosság erősítéséről és a  honvédelmi érdekek érvényesítését és védelmét 

segítő tudományos kutatások és fejlesztések ösztönzéséről,
i) meghatározza a  NATO Állandó Védelmi Terveivel kapcsolatos feladatok előkészítésével és végrehajtásával 

kapcsolatos feladatokat,
j) meghatározza a  Magyarország szuverenitását sértő vagy veszélyeztető, katonai és nem katonai elemek 

lehetséges együttes alkalmazásával megvalósuló fenyegetésekkel szembeni védelem honvédelmi feladatait,
k) dönt nemzetközi katonai parancsnokság magyarországi településéről,
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l) meghatározza a honvédelmi érdekek védelmével összefüggő katonai kibertér műveleti feladatokat, valamint 
– e törvény rendelkezései szerint – az ezekkel összefüggő kivételes döntéshozatal kereteit,

m) a honvédelemért felelős miniszter útján irányítja a  területi védelmi bizottságok honvédelmi feladatainak 
végrehajtását.

 (2) A Honvédség működésének irányítása körében a Kormány dönt különösen
a) a katonai műveletek teljesítésével összefüggő kormányzati feladatok összehangolásáról,
b) a Honvédség irányításának és felső szintű vezetésének rendjére vonatkozó szabályokról,
c) a Honvédség haditechnikai eszközeinek és az ezekhez szükséges anyagi forrásoknak meghatározásáról,
d) az ország területének katonai műveleti előkészítésére vonatkozó feladatokról,
e) az ország védelmével összefüggő katonai feladatok elsőbbségének érvényesítésével a  Honvédség 

közreműködési feladataira való felkészülés követelményeinek meghatározásáról, továbbá
f ) a Honvédség adott időszakban feltölthető beosztásainak számáról.

 (3) A Kormány az éves költségvetési tervben
a) megtervezi a Honvédség fenntartásának és fejlesztésének költségeit,
b) az a) pontban foglaltaktól elkülönítve tervezi a honvédelmi felkészítéssel kapcsolatos költségeket, valamint 

gondoskodik a jóváhagyott költségvetési átcsoportosítások végrehajtásáról.
 (4) A  Kormány elrendelheti a  NATO Állandó Védelmi Terveivel kapcsolatos feladatok végrehajtását, és ezzel 

összefüggésben gyorsított döntéshozatali eljárás bevezetését.
 (5) A Kormány – a védelmi és biztonsági célú felkészítésről szóló beszámolóval összehangolt módon – évente köteles 

a  honvédelmi feladatok megvalósításáról, a  Honvédség felkészítéséről, állapotáról és fejlesztéséről beszámolni 
az Országgyűlésnek.

 (6) A Kormány külön felkérésre jelentést tesz az Országgyűlés
a) honvédelemmel foglalkozó állandó bizottságának és külügyekkel foglalkozó állandó bizottságának a külföldi 

fegyveres erők magyarországi jogállását szabályozó nemzetközi szerződések végrehajtásáról,
b) honvédelemmel foglalkozó állandó bizottságának, külügyekkel foglalkozó állandó bizottságának és 

nemzetbiztonsággal foglalkozó állandó bizottságának a Honvédség külföldön végrehajtott műveleteiről.

6. Az autonóm államigazgatási szervek és az önálló szabályozó szervek honvédelmi együttműködése

7. §  Az autonóm államigazgatási szervek és az  önálló szabályozó szervek vezetői – a  más központi államigazgatási 
szervekkel, valamint a  honvédelemben közreműködő egyéb szervekkel összehangolva – közjogi 
szervezetszabályozó eszközben a  honvédelemért felelős miniszter egyetértésével határozzák meg a  honvédelmi 
feladataik ellátásának rendjét.

7. A honvédelemért felelős miniszter

8. § (1) A  honvédelemért felelős miniszter ellátja a  Kormány által meghatározott honvédelmi irányítási és a  Honvédség 
irányításával kapcsolatos feladatokat.

 (2) A  honvédelemért felelős miniszter a  Kormánynak az  ország honvédelmi, és a  válságkezelés katonai feladatai 
végrehajtásáért, valamint a  Honvédség irányításáért felelős tagja. Gyakorolja az  ezekkel összefüggő azon jogokat, 
amelyeket az Alaptörvény vagy törvény nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

 (3) A honvédelemért felelős miniszter a honvédelmi irányítási jogkörében felelős különösen
a) a honvédelemmel kapcsolatos kormányzati döntések előkészítéséért és központi közigazgatási feladatainak 

ellátásáért,
b) a Nemzeti Katonai Stratégia előkészítéséért,
c) az ország fegyveres védelmi tervének jóváhagyásra felterjesztéséért,
d) a honvédelmi szervezetek kiegészítésének, valamint a  hadkiegészítéshez és a  katonai mozgósításhoz 

szükséges gazdasági és anyagi szolgáltatások igénybevételének irányításáért,
e) a nemzetközi szerződésekből eredő katonai kötelezettségek teljesítésének irányításáért,
f ) a honvédelmi nevelés szabályozásáért,
g) a honvédelmi ágazatban zajló, valamint a  honvédelmi érdekek védelmét és érvényesítését támogató 

honvédelmi ágazaton kívüli kutatások és fejlesztések elősegítéséért,
h) a társadalom honvédelmi felkészítésének és a  honvédelmi tudatosság erősítésének szabályozásáért és 

előmozdításáért,
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i) a Magyarország szuverenitását sértő vagy veszélyeztető, katonai és nem katonai elemek lehetséges együttes 
alkalmazásával megvalósuló fenyegetésekkel szemben a  megelőzés, felkészülés és elhárítás katonai 
feladatainak összehangolásáért,

j) a nemzeti ellenálló képesség erősítése érdekében szükséges katonai felkészültség feladatainak 
összehangolásáért, valamint a polgári felkészültség feladataihoz kapcsolódó katonai követelmények, igények 
meghatározásáért, továbbá

k) a honvédelmi szervezetek készenléte fokozásának szabályozásáért.
 (4) A honvédelemért felelős miniszter a Honvédség irányítása körében felelős különösen

a) a Honvédség rendeltetésszerű, szakszerű és jogszerű működését meghatározó döntések meghozataláért, 
e döntések végrehajtásának irányításáért,

b) a Honvédség szervezetére, felszerelésére, valamint az  ország területének katonai műveleti előkészítésére 
vonatkozó igények és tervek jóváhagyásáért,

c) a Honvédség felkészítésének irányításáért, valamint
d) a Honvédség anyagi-technikai, közlekedési, pénzügyi és egészségügyi biztosításának irányításáért.

 (5) Törvény eltérő rendelkezése hiányában honvédelmi szervezet alapító okirattal történő létrehozására és 
megszüntetésére a honvédelemért felelős miniszter jogosult.

 (6) A honvédelemért felelős miniszter a honvédelmi szervezet, valamint a honvédelemért felelős miniszter által az állam 
nevében alapított, honvédelmi szervezetnek nem minősülő többcélú szakképző intézmény, bíróság, közjegyző, 
ügyészség, nyomozó hatóság vagy más hatóság előtti képviseletének ellátására a  jogszabály szerint arra jogosult 
személynek általános vagy eseti meghatalmazást adhat.

 (7) A honvédelemért felelős miniszter a nemzetközi katonai együttműködéssel összefüggő feladatai körében az általa 
vezetett minisztériumot vagy a  Honvédséget valamely állam fegyveres erejével szemben megillető kártérítési 
igényéről nemzetközi szerződés, nemzetközi megállapodás vagy viszonossági nyilatkozat alapján, az abban foglalt 
mértékig lemondhat.

9. § (1) A  honvédelemért felelős miniszter összehangolja a  honvédelemben részt vevő szervek honvédelmi feladatokra 
történő felkészítését és felügyeli tevékenységüket.

 (2) A  (4)  bekezdésben foglalt feladatok végrehajtása érdekében a  honvédelemért felelős miniszter a  honvédelmi 
szervezet állományából honvédelmi összekötőt jelöl ki a  honvédelemben közreműködő szervhez honvédelmi 
érdekű szolgálatteljesítés vagy munkavégzés céljából.

 (3) A  honvédelemért felelős miniszter – a  Kormány rendeletében meghatározott esetekben – gondoskodik 
a kártalanításról, amennyiben a jogszerűen okozott vagyoni kár legalább részben a személyi állomány honvédelmi 
szervezettel fennálló jogviszonyával függ össze. A  kártalanítás módjára és mértékére a  Polgári Törvénykönyvről 
szóló törvény kártérítésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal, hogy az  általános kártérítés és a  sérelemdíj 
szabályai nem alkalmazhatóak.

 (4) A  honvédelemért felelős miniszter a  Kormány rendeletében meghatározottak szerint biztosítja a  Vbö.-ben 
meghatározott feladatok honvédelmi, valamint a  Kormány válsághelyzeti és különleges jogrendi működéséhez 
szükséges speciális feltételek kialakításával, működtetésével és fenntartásával kapcsolatos feladatok végrehajtását, 
valamint gondoskodik a  honvédelmi szervezet hatékony együttműködéséről a  védelmi és biztonsági 
feladatellátásban érintett szervek, különösen a védelmi és biztonsági igazgatás szervei tekintetében.

8. A Kormány tagja

10. § (1) A  Kormány tagja jogszabály rendelkezésének megfelelően irányítja az  alárendelt vagy felügyelete alá tartozó 
szervek és a feladatkörébe tartozó ágazat honvédelemmel kapcsolatos tevékenységét.

 (2) Az ország fegyveres védelmi tervét a honvédelemért felelős miniszter felterjesztése alapján a miniszterelnök hagyja 
jóvá.

 (3) A Kormány tagja az (1) bekezdésben foglaltak érdekében
a) a honvédelemért felelős miniszter által támasztott szakmai követelmények alapján meghatározza 

a  hatáskörébe tartozó honvédelmi feladatok tervezésének és végrehajtásának, valamint az  irányítása 
alá tartozó szerveknek a  területi és a  helyi védelmi igazgatási szervekkel honvédelmi feladatokban való 
együttműködésének rendjét,
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b) a honvédelemért felelős miniszterrel együttműködve biztosítja
ba) a haditechnikai eszközök és anyagok kutatásában, fejlesztésében, gyártásában, beszerzésében, 

javításában, felújításában, rendszerből való kivonásában, megsemmisítésében, a szükséges hadiipari 
kapacitások biztosításában,

bb) a légtér légi közlekedési és egyéb célú igénybevétele feltételeinek, valamint a polgári légiforgalmi 
szolgálatok és az  illetékes honvédelmi szervezetek közötti együttműködés szabályainak 
megállapításában,

bc) a katonai védelem szempontjából fontos létesítmények elhelyezésében, fenntartásában, továbbá 
az  egészségügyi, a  környezetvédelmi, a  közlekedési, a  hírközlési és informatikai hálózat, valamint 
a  légi, meteorológiai, a  vegyi és sugárfigyelő jelző- és riasztási rendszer működőképességének 
biztosításában

meghatározott feladatokat,
c) a hatáskörébe tartozó költségvetés keretében elkülönítetten tervezi a  honvédelmi feladatokra való 

felkészülésnek és a feladatok végrehajtásának költségeit.
 (4) A  honvédelmi feladatok végrehajtására a  Kormány tagja az  általa vezetett minisztériumban honvédelemmel 

foglalkozó szervezeti egységet jelöl ki, és ott biztosítja a honvédelmi feladatainak ellátásához szükséges személyi és 
tárgyi feltételeket.

9. A honvédelemben közreműködő szervek

11. § (1) A  rendvédelmi szervek, a  nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint az  Országgyűlési Őrség a  jogszabályban 
meghatározott hatáskörükben, illetékességi területükön
a) ellátják a honvédelem érdekében meghatározott feladataikat,
b) ellátják a részükre kijelölt személyek és létesítmények védelmét,
c) támogatják a honvédelmi szervezetet egyes feladatainak végrehajtásában,
d) részt vesznek a fegyveres összeütközések időszakában végrehajtandó polgári védelmi feladatok ellátásában.

 (2) A honvédelmi felkészülés egyes feladatainak ellátásában részt vesznek a Vbö. 49. § (1) bekezdése szerinti szervek és 
szervezetek.

 (3) A (2) bekezdés szerinti szervek és szervezetek a feladataik végrehajtása keretében, működési területükön
a) felkészülnek a jogszabályban meghatározott honvédelmi feladataik teljesítésére,
b) folyamatosan biztosítják a honvédelmi célú működésük feltételeit, beleértve az ehhez szükséges tervezési és 

előkészületi tevékenységet is,
c) gondoskodnak a  lakosság fegyveres összeütközések idején történő védelméről, ellátásáról és 

a nélkülözhetetlen közüzemi szolgáltatások fenntartásáról,
d) ellátják a fegyveres összeütközések időszakában végrehajtandó polgári védelmi feladataikat,
e) közreműködnek a lakosság honvédelmi célú tájékoztatásában, szükség esetén a riasztásában, valamint
f ) a jogszabályban meghatározott hatáskörükben, illetékességi területükön részt vesznek a katonai műveletek 

polgári képességekkel történő támogatása érdekében meghatározott feladatok ellátásában.
 (4) A  honvédelmi feladatok végrehajtása érdekében, a  honvédelemért felelős miniszter javaslatára a  tulajdonosi 

joggyakorló a  magyar állam vagy önkormányzat többségi befolyása mellett működő gazdasági társaságban 
honvédelemmel foglalkozó szervezeti egységet jelöl ki, és ott biztosítja a  honvédelmi feladatok ellátásához 
szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

 (5) A  civil szervezetek, a  vallási közösségek és a  karitatív szervezetek – önkéntes alapon – a  honvédelmi igazgatás 
szervei által koordináltan vehetnek részt a katonai feladatok ellátásában.

12. § (1) A honvédelmi feladatokban közreműködő szerv vagy szervezet
a) kormánytisztviselő,
b) köztisztviselő,
c) közalkalmazott,
d) honvédelmi alkalmazott,
e) a rendvédelmi szervek hivatásos, valamint
f ) rendészeti igazgatási alkalmazott
jogállású tagja a  Kormány rendeletében meghatározottak szerint köteles a  honvédelmi szakfeladatok ellátáshoz 
szükséges képesítés megszerzésére és honvédelmi ismereteinek időszakos bővítésére.
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 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott képzés teljesítéséhez
a) a munkáltató az érintett rendelkezésre állását, valamint
b) a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium a  képzésre kijelölt szervezettel 

együttműködésben a képzés feltételeit és szükség szerint a képzésben résztvevők elhelyezését
köteles biztosítani.

10. A honvédelmi szervezetek irányítása és felső szintű vezetése

13. § (1) A honvédelemért felelős miniszter irányítja a Magyar Honvédség parancsnokának tevékenységét.
 (2) A  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium az  ország katonai védelemre való felkészítésének 

tervezéséért, szervezéséért, valamint a  honvédelmi feladatellátás és – a  honvédelemért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium és a  KNBSZ kivételével – a  honvédelmi szervezet irányításáért felelős központi 
államigazgatási szerv.

 (3) A  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumba honvédelmi államtitkárnak katonai szolgálati 
viszonyban töltött legalább 20 év szolgálati idővel rendelkező – az  egyéb törvényi feltételeknek megfelelő – 
személyt kell kinevezni.

 (4) A  honvédelmi államtitkár és a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási 
államtitkára (a továbbiakban: közigazgatási államtitkár) a Kormány rendeletében meghatározottak szerint irányítja 
a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó döntések előkészítését, valamint végrehajtásuk tervezését és 
szervezését. A honvédelmi államtitkár és a közigazgatási államtitkár feladataik ellátása során együttműködik.

 (5) A  honvédségi szervezetnek nem minősülő honvédelmi szervezet esetében a  függelmi viszonyokra vonatkozó 
szabályokat a  honvédelmi szervezet rendeltetéséből eredő, a  Kormány rendeletében meghatározott esetben 
alkalmazni kell.

14. § (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 
gyakorlására 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 
(a továbbiakban: Ksztv.) szerint más személyt kijelölhet.

 (2) A honvédelemért felelős miniszter egyes honvédelmi szervezetek vagy azok speciális feladatokat ellátó szervezeti 
egységei esetében, a szervezet alapító okiratában meghatározottak szerint
a) a tevékenység törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzésére,
b) a szervezet döntésének megsemmisítésére, szükség szerint új eljárás lefolytatására való utasításra,
c) jogszabályban meghatározott esetekben a szervezet döntéseinek előzetes vagy utólagos jóváhagyására,
d) egyedi utasítás kiadására feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására, és
e) jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezésre
az általa vezetett minisztérium vezető beosztású személyét jelöli ki.

 (3) A  honvédelemért felelős miniszter a  honvédelmi szervezetek törvényes működése érdekében gondoskodik 
a jogszabálysértések megszüntetéséről. E körben – a hatósági tevékenység kivételével –
a) rendszeresen ellenőrzi a jogszabályok betartását,
b) jogszabálysértő gyakorlat észlelése esetén törvényes eljárásra utasítja a jogszabálysértőt,
c) megsemmisíti vagy megváltoztatja a  jogszabálysértő intézkedést és szakutasítást (a továbbiakban együtt: 

belső rendelkezés), illetve
d) megsemmisíti vagy megváltoztatja az egyedi ügyben hozott jogszabálysértő döntéseket.

 (4) A  (3)  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  Magyar 
Honvédség parancsnoka vagy a  Magyar Honvédség Parancsnokságához tartozó elöljáró, a  honvédelemért felelős 
miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet vezetője vagy a  KNBSZ főigazgatója adta ki. Egyéb belső 
rendelkezés esetén a  (3)  bekezdés c)  pontja szerinti megsemmisítés vagy megváltoztatás hatálybalépésének 
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.
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 (5) A (3) bekezdés d) pontja szerinti döntés nem változtatható és nem semmisíthető meg, ha
a) a döntést a bíróság érdemben elbírálta,
b) a döntés megváltoztatása vagy megsemmisítése – a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – jóhiszeműen 

szerzett és gyakorolt jogot sértene,
c) a döntés meghozatalától vagy véglegessé válásától számítva egy év eltelt, vagy
d) azt jogszabály kizárja vagy feltételhez köti.

 (6) Az  (5)  bekezdés b)  pontja szerinti döntést a  jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokra tekintet nélkül meg kell 
semmisíteni, ha
a) az ügy nem tartozott a döntéshozó hatáskörébe, vagy
b) a döntéshozó vagy a  döntés-előkészítésben közreműködött személy a  kötelességét bűncselekményt 

megvalósító módon megszegte, és ez  a  döntést érdemben befolyásolta, feltéve, hogy a  bűncselekmény 
elkövetését jogerős ügydöntő határozat megállapította, vagy ilyen határozat meghozatalát nem 
a bizonyítottság hiánya zárja ki.

 (7) A (6) bekezdés alapján való megsemmisítésnek a döntés meghozatalától vagy véglegessé válásától számított három 
éven belül lehet helye.

15. § (1) A  honvédelmi szervezetek személyi állományára vonatkozó – a  Honvédség védelmi képességének, 
hadrafoghatóságának biztosításával összefüggő – adatok a keletkezésüktől számított harminc évig honvédelmi és 
nemzetbiztonsági érdekből nem nyilvánosak. Ezen adatok megismerését a fenti érdekek mérlegelésével
a) a honvédségi szervezet tekintetében a Magyar Honvédség parancsnoka,
b) a KNBSZ tekintetében a KNBSZ főigazgatója vagy
c) a honvédségi szervezetnek nem minősülő és az  a) vagy a  b)  pont hatálya alá nem tartozó honvédelmi 

szervezet tekintetében a honvédelemért felelős miniszter
engedélyezheti.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti adat megismerésére irányuló igény – az  (1)  bekezdésben meghatározott időtartamon 
belül – akkor engedélyezhető, ha az adat megismerése a honvédelmi szervezet törvényes működési rendjét vagy 
a  honvédelmi feladat- és hatáskörök illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, valamint a  honvédelmi és 
a nemzetbiztonsági érdekeket nem veszélyezteti.

 (3) A honvédelmi szervezet felépítésére, működésére, haditechnikai eszközeire és anyagaira, valamint hadfelszerelésére 
vonatkozó adatok a  keletkezésüktől számított harminc évig honvédelmi és nemzetbiztonsági érdekből nem 
nyilvánosak. Ezen adatok megismerését a fenti érdekek mérlegelésével
a) a honvédségi szervezet tekintetében a Magyar Honvédség parancsnoka,
b) a KNBSZ tekintetében a KNBSZ főigazgatója vagy
c) a honvédségi szervezetnek nem minősülő és az  a) vagy a  b)  pont hatálya alá nem tartozó honvédelmi 

szervezet tekintetében a honvédelmi államtitkár
javaslatára a honvédelemért felelős miniszter engedélyezheti.

 (4) A (3) bekezdés szerinti adat megismerésére irányuló igény teljesítése – a meghatározott időtartamon belül – akkor 
engedélyezhető, ha az  adat megismerése a  honvédelmi szervezetek törvényes működési rendjét vagy feladat- 
és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, valamint a  honvédelmi és a  nemzetbiztonsági 
érdekeket nem veszélyezteti.

16. § (1) E § alkalmazásában
a) honvédelmi egészségügyi szolgáltató: a  honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó, 

az egészségügyről szóló törvény szerint egészségügyi szolgáltatónak minősülő honvédelmi szervezet, amely 
a megyei irányító intézmény kategóriával azonos besorolású egészségügyi intézmény,

b) honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység: a  honvédelmi egészségügyi szolgáltató alapító 
okiratában meghatározott, közfinanszírozott területi ellátási kötelezettséggel rendelkező szervezeti egység.

 (2) A  honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetőjét az  egészségügyért felelős miniszter 
egyetértésével a honvédelemért felelős miniszter nevezi ki és menti fel, vagy bízza meg és vonja vissza magasabb 
vezetői megbízását.
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 (3) A  honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetője törvényben meghatározott egyes jogköreit 
–  a  honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti és működési szabályzatában rögzített módon – az  egyes 
irányítási és szakmai fenntartói feladatok koordinálása céljából a  honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti 
egységen belül erre létrehozott, önálló, magasabb vezetői munkakört vagy ennek megfelelő szolgálati beosztást 
betöltő személy részére átruházhatja.

11. A honvédelmi szervezetek készenléti és szolgálati rendszere

17. § (1) A  honvédelmi szervezetek e  törvény szerinti feladatai végrehajtásához szükséges, valamint a  Honvédség 
Alaptörvényben meghatározott rendeltetése szerinti állapotának, hadiszervezetre való áttérésének és 
hadiállományra való feltöltésének, továbbá a  haditechnikai eszközök alkalmazhatósági szintjének szervezett és 
fokozatos elérését a készenléti rendszer biztosítja.

 (2) A  készenlét fenntartásának és fokozásának követelményeit, feltételeit és feladatait a  veszélyeztetettséggel 
arányosan kell megteremteni.

 (3) A Honvédség irányítása és vezetése, a riasztás végrehajtása, a készenlét fokozásával kapcsolatos feladatok szervezett 
megkezdése, a  bekövetkezett vagy várhatóan bekövetkező eseményekre való rugalmas reagálás biztosítása 
érdekében a honvédelmi szervezeteknél készenléti és ügyeleti szolgálati rendszer működik.

 (4) A  honvédelmi érdekek hatékony védelme és érvényesítése, az  ország fegyveres védelmének és a  szövetségesi 
kötelezettségek tervezéséhez, végrehajtásához és felülvizsgálatához, valamint a  Honvédség műveleteinek 
tervezéséhez, irányításához és vezetéséhez szükséges döntések meghozatalának támogatása érdekében 
a  Honvédség és a  KNBSZ a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott katonai egységes 
felderítő rendszert működtet. A katonai egységes felderítő rendszer útján a Honvédség és a KNBSZ információkat 
gyűjt a  műveleti terület valamennyi összetevőjéről, valamint a  honvédelmi feladatok tervezését és végrehajtását 
meghatározó körülményekről, jelenségekről. E  körben a  Honvédség biometrikus adatokat gyűjthet, valamint 
a KNBSZ részéről törvény alapján átadott adatokat is kezelhet.

 (5) Magyarország honvédelmi érdekeinek védelme és biztosítása, a  kapcsolódó szövetségesi kötelezettségek 
teljesítése, valamint az  országvédelem kibertér műveleti erőkkel történő fenntartása és fokozása érdekében 
a  Honvédség és a  KNBSZ kibertér műveleti erői közvetlenül együttműködnek egymással. A  kibertér műveleti 
képességek fejlesztését, valamint a  kapcsolódó tervezési, biztonsági és szabályozási feladatokat a  Honvédség 
a  KNBSZ-től kapott információk felhasználásával és a  KNBSZ szakmai támogatásával látja el. Ha a  kibertér 
műveleti képességek fejlesztése, a  kapcsolódó tervezési, biztonsági és szabályozási feladatok nemzetbiztonsági 
vonatkozással bírnak, a végrehajtásukhoz a KNBSZ főigazgatójának egyetértése szükséges.

12. A belső rendelkezések

18. § (1) Intézkedésben állapíthatók meg a  honvédelmi szervezet vezetéséhez kapcsolódó feladatok, valamint egyes 
rendszeresen ismétlődő tevékenységek végrehajtásának eljárási szabályai, ideértve a  honvédelmi szervezetek 
működési rendjének és a  személyi állomány mindennapi tevékenységének általános rendezést igénylő kérdéseit 
is. A  KNBSZ kivételével intézkedés kiadására – irányítási vagy vezetési jogkörének és hatáskörének megfelelően – 
a szolgálati elöljáró és a hivatali felettes jogosult. Hadiállapot idejére intézkedésben kell megállapítani a Honvédség 
harcszabályzatait.

 (2) Szakutasításban állapíthatók meg a  honvédelmi szervezet szakmai feladatai ellátásának alapvető végrehajtási 
szabályai. Szakutasítás kiadására
a) valamennyi honvédelmi szervezetre kiterjedő hatállyal – a  KNBSZ kivételével – a  közigazgatási államtitkár, 

a  honvédelmi államtitkár, és a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium helyettes 
államtitkára,

b) kizárólag a  honvédségi szervezetekre kiterjedő hatállyal a  Magyar Honvédség parancsnoka és helyettese, 
a  Magyar Honvédség Parancsnokságának törzsfőnöke, szemlélője és csoportfőnöke, illetve – a  Kormány 
rendeletében meghatározott esetben – a  főnök, valamint más magasabb parancsnokság jogállású 
honvédségi szervezet vezetője

jogosult.
 (3) A  belső rendelkezés nem lehet jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel ellentétes. A  belső 

rendelkezés kiadására jogosult gondoskodik a belső rendelkezés megismerhetőségének biztosításáról.
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 (4) Azt a belső rendelkezést, amely a honvédelmi szervezet személyi állományának egészét érinti, vagy meghatározott 
feltétel bekövetkezése esetén érintheti – a  minősített adatot tartalmazó kivételével – a  honvédelemért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni. A  minősített adatot tartalmazó belső 
rendelkezésnek kizárólag a  számát és címét kell közölni a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium hivatalos lapjában. Nem kell közzétenni a kizárólag egy honvédségi szervezet működésére vonatkozó 
szabályzatokat.

 (5) A  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában közzétett vagy a  közölt belső 
rendelkezés jogszabálysértés miatti megsemmisítése esetén a  megsemmisítést is közölni kell a  honvédelemért 
felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában.

 (6) A  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában a  Magyar Honvédség 
parancsnokának intézkedése szerint a szövetséges fegyveres erők közös parancsnokságai által kiadott parancsok és 
intézkedések is közzétehetők.

 (7) A  honvédelemért felelős miniszter bármely belső rendelkezést közjogi szervezetszabályozó eszközben hatályon 
kívül helyezhet.

III. FEJEZET
A HONVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A MENTESÜLÉSEK

13. A hadkötelezettség

19. § (1) A  hadkötelezettség az  Alaptörvény XXXI.  cikk (3)  bekezdése szerinti katonai szolgálati kötelezettségből és annak 
járulékos kötelezettségeiből áll. A járulékos kötelezettségek
a) az adatszolgáltatási,
b) a bejelentési, valamint
c) a megjelenési
kötelezettség.

 (2) A hadkötelezettség általános kötelezettség, de a katonai szolgálatra alkalmas hadkötelesek közül katonai szolgálatra 
az  Országgyűlés által meghatározott keretek között a  Honvédség katonai szakmai igénye szerinti létszámú és 
összetételű állomány kerül hadkötelezettként behívásra.

 (3) Törvény határozza meg a  hadkötelezettséggel összefüggő nyilvántartásra, valamint a  honvédelmi célú 
adatkezelésre vonatkozó további szabályokat.

 (4) A  járulékos kötelezettségek teljesítése a hadkötelezettség bevezetése nélkül is elrendelhető, de tényleges katonai 
szolgálatra való behívásra kizárólag a  hadiállapot kihirdetésének Kormány általi kezdeményezését követően, 
a kihirdetést követő bevonulási időpontra kerülhet sor.

14. Adatszolgáltatási kötelezettség

20. § (1) A  rá vonatkozó behívhatósági felső korhatárt be nem töltött hadköteles a  katonai igazgatási szervnek – annak 
megkeresésére – köteles adatot szolgáltatni a  katonai szolgálat tervezését és teljesítését befolyásoló, a  19.  § 
(3) bekezdése szerinti törvényben meghatározott adatairól.

 (2) A  hadköteles adatszolgáltatási kötelezettsége a  hadiállapot kihirdetésének kezdeményezését vagy a  honvédelmi 
válsághelyzet elrendelését követően a lakóhelye szerinti járási hivatal felé is – annak megkeresése esetén – fennáll.

15. Bejelentési kötelezettség

21. § (1) A hadköteles a 20. § szerinti adatszolgáltatást követően az abban foglalt adatokat érintő változást a  rá vonatkozó 
behívhatósági korhatár betöltéséig – a (3) vagy (4) bekezdés szerint – bejelenti, valamint haladéktalanul bejelenteni 
köteles a 40. § (1) bekezdése szerinti félbeszakítási ok megszűnését.

 (2) Az  (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség nem terheli azt a hadkötelest, akit a katonai szolgálat teljesítése 
alól a katonai igazgatási szerv határozatban mentesített.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 235. szám 11269

 (3) A  hadköteles az  (1)  bekezdésben meghatározott adatokat a  katonai igazgatási szervnek jelenti be – a  katonai 
igazgatási szerv megkeresését követő nyolc napon belül – írásban vagy személyes megjelenés esetén szóban. 
A változások bejelentéséhez csatolni kell, személyes megjelenés esetén pedig be kell mutatni a megfelelő okiratot 
vagy annak hiteles másolatát.

 (4) A  hadköteles az  (1)  bekezdésben meghatározott adatokat a  hadiállapot kihirdetésének kezdeményezését vagy 
honvédelmi válsághelyzet elrendelését követően
a) a katonai igazgatási szervnek – a (3) bekezdés szerinti megkeresés nélkül – jelenti be a változást követő nyolc 

napon belül,
b) a lakóhelye szerinti járási hivatalnak – annak megkeresése esetén – jelenti be.

16. Megjelenési kötelezettség

22. § (1) A  hadkötelesnek a  katonai igazgatási szerv felhívására a  megjelölt helyen és időben meg kell jelennie adatainak 
ellenőrzése és egyeztetése céljából.

 (2) A  hadiállapot kihirdetésének kezdeményezését követően a  rá vonatkozó behívhatósági korhatárt be nem töltött 
hadköteles a katonai szolgálatra való egészségi alkalmasság elbírálásával összefüggő orvosi, szakorvosi vizsgálatnak 
köteles magát alávetni, és e  célból a  hadkiegészítő központ, a  katonai szolgálatteljesítést tervező bizottság 
(a  továbbiakban: Bizottság) vagy a  járási hivatal vezetője által meghatározott gyógyintézetben és időpontban 
megjelenni.

 (3) A hadköteles a katonai igazgatási szerv felhívására köteles megjelenni a katonai okiratok átvétele, illetve visszaadása 
céljából. A hadköteles az okiratok átvételét, megőrzését és visszaadását nem tagadhatja meg.

 (4) Aki megjelenési kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget, azt a  hadkiegészítő központ vezetőjének 
határozata alapján a rendőrség elővezeti.

23. §  Ha a  hadköteles a  20.  §, a  21.  §, valamint a  22.  § (1)–(3)  bekezdése szerinti kötelezettség teljesítésében 
akadályoztatva van,
a) a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozója (a továbbiakban: hozzátartozó) 

a hozzátartozói minőség igazolásával,
b) törvényes képviselője, vagy
c) meghatalmazottja
jogosult bejelenteni az akadályoztatás okát.

17. Előzetes alkalmasság megállapítása

24. §  A hadköteles-nyilvántartásban a  kiképzett hadköteles egészségi alkalmassága a  korábbi katonai szolgálati 
viszonyának megszűnésekor vagy megszüntetésekor érvényes, a  személyügyi nyilvántartásban szereplő 
egészségügyi alkalmassága alapján kerül folyamatosan rögzítésre.

25. § (1) A  katonai szolgálatteljesítés tervezésének előkészítése érdekében az  alkalmasságot vizsgáló szakfőorvos már 
békeidőszakban a behívhatósági korhatárt be nem töltött kiképzett és kiképzetlen hadkötelesek előzetes egészségi 
alkalmasságát
a) a sorkatonai szolgálatból leszerelés időpontjában érvényes egészségi alkalmasság alapján,
b) ha a hadköteles, katonai szolgálatra tervezhető személy egészségi alkalmassága 2005. január 1. előtti sorozás 

alkalmával megállapításra került, annak eredménye alapján, valamint
c) a 20–22. § szerint rendelkezésre álló adatok alapján
állapítja meg.

 (2) Az előzetes egészségügyi alkalmasság vizsgálata során megállapítható fokozatok:
a) katonai szolgálatteljesítésre előzetesen tervezhető,
b) katonai szolgálatra várhatóan alkalmatlan, vagy
c) a katonai szolgálatteljesítés tervezése alól mentes.
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18. A katonai szolgálatteljesítés tervezése alóli mentesítés

26. § (1) Az  alkalmasságot vizsgáló szakfőorvos – szakorvosi igazolás alapján – a  25.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerint 
tett megállapítása alapján a  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a  hadiállapot 
kihirdetésének kezdeményezését követően határozatban állapítja meg a  katonai szolgálatteljesítés tervezése alóli 
mentesítését annak a  hadkötelesnek, aki a  fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 
szóló 1998. évi XXVI. törvény 23. § (1) bekezdése szerint súlyosan fogyatékos személynek minősülő, a szakhatósági 
vélemény vagy szakorvosi igazolás alapján súlyosan beszédfogyatékos, vagy súlyos állapotú, pszichoszociális 
fogyatékossággal élő személy.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti határozatot a hadkötelesnek írásban kézbesíteni kell.

19. A katonai szolgálatteljesítés tervezése

27. §  Katonai szolgálatteljesítésre kell tervezni azt a hadkötelest,
a) akinek a  katonai szolgálatra történő behívását tervezik és egészségi alkalmassága még nem került 

megállapításra, vagy
b) aki fegyver nélküli katonai szolgálat engedélyezése iránti kérelmet nyújtott be és nem töltötte be 

a rá vonatkozó behívhatósági korhatárt.

28. § (1) A katonai szolgálatteljesítés tervezését első- és másodfokú Bizottság végzi.
 (2) Az elsőfokú Bizottság elnöke a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének vezetője által 

kijelölt katona, tagja
a) a személyes megjelenés nélküli egészségi alkalmasság megállapítása esetén az  alkalmasságot vizsgáló 

belgyógyász szakorvos, vagy
b) a hadköteles személyes megjelenéssel történő szolgálatteljesítés tervezése esetén az alkalmasságot vizsgáló 

belgyógyász és sebész szakorvos, valamint a pszichológus.
 (3) Az  elsőfokú Bizottság munkájában a  hadkiegészítő központ vezetője igényének megfelelően a  katonai 

szolgálatteljesítés tervezésének helye szerinti település polgármestere által határozatban kijelölt kisegítő személyek 
vesznek részt.

 (4) Az  elsőfokú Bizottság orvos tagjait a  hadkiegészítő központ vezetőjének megkeresése alapján az  orvost 
foglalkoztató egészségügyi intézet vezetője, illetve a katonai szolgálatteljesítés tervezésének helye szerint illetékes 
egészségügyi államigazgatási szerv jelöli ki.

 (5) A  másodfokú Bizottság elnöke a  Magyar Honvédség parancsnoka által kijelölt katona, tagja a  Honvédség 
központi egészségügyi szervezetének alkalmasságot vizsgáló orvosa, pszichológusa és a  hadkiegészítő központ 
alkalmasságot vizsgáló szakfőorvosa.

 (6) A másodfokú Bizottság munkájában a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének vezetője 
által kijelölt kisegítő személyek vesznek részt.

29. § (1) A  Bizottság az  egészségi állapot alapján dönt a  hadköteles katonai alkalmasságának fokozatáról, a  személyi 
adottságok és a  képzettség figyelembevételével megállapítja a  tervezett beosztását, a  behívás tervezett idejét és 
helyét.

 (2) A katonai szolgálatteljesítés tervezése során megállapítható katonai alkalmassági fokozatok:
a) „katonai szolgálatra alkalmas”,
b) „katonai szolgálatra ideiglenesen alkalmatlan”, vagy
c) „katonai szolgálatra alkalmatlan”.

 (3) Ha a  katonai szolgálatteljesítés tervezése során a  hadköteles katonai alkalmassági fokozatát múló jellegű 
fogyatékossága vagy betegsége miatt nem lehet megállapítani, a  Bizottság a  hadkötelest a  gyógyulás várható 
időpontjáig, de legfeljebb egy év időtartamra a „katonai szolgálatra ideiglenesen alkalmatlan” fokozatba helyezi.

 (4) A „katonai szolgálatra ideiglenesen alkalmatlan” minősítés legfeljebb két egymást követő esetben ismételhető meg, 
ezt követően a hadköteles katonai alkalmasságát véglegesen el kell bírálni.
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30. § (1) Az  elsőfokú Bizottság személyes megjelenés nélkül tervezi katonai szolgálatteljesítésre a  kiképzett hadkötelest 
a jogviszony megszűnését követő 10. év december 31. napjáig a frissített leszereléskori egészségi adatai alapján.

 (2) Az alkalmasság-megállapítás időpontja előtt nyolc nappal az (1) bekezdés szerinti kiképzett hadkötelest a Bizottság 
írásban tájékoztatja a katonai szolgálatteljesítés tervezésének várható időpontjáról.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti kiképzett hadköteles a  (2)  bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételét követő három 
napon belül kérheti a katonai igazgatási szervtől a katonai szolgálatteljesítés tervezésének személyes megjelenéssel 
történő végrehajtását.

 (4) Az elsőfokú Bizottság személyes megjelenéssel tervezi katonai szolgálatteljesítésre
a) a kiképzetlen hadkötelest,
b) az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek meg nem felelő kiképzett hadkötelest, valamint
c) – a (3) bekezdés szerinti kérelem alapján – az (1) bekezdés szerinti kiképzett hadkötelest.

31. § (1) A  Bizottság a  katonai szolgálatteljesítés tervezésének eredményéről határozatot hoz, amelyet a  hadkötelesnek 
írásban is kézbesíteni kell.

 (2) Az  elsőfokú Bizottság határozata ellen a  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervéhez 
benyújtott fellebbezésnek van helye, amelynek nincs halasztó hatálya. Fellebbezésnek csak a  határozat katonai 
szolgálatra való alkalmasság megállapítására vonatkozó része ellen van helye.

 (3) A fellebbezést a másodfokú Bizottság bírálja el.
 (4) A  Bizottság véglegessé vált határozata a  hadkötelezettség megszűnésével vagy a  hadköteles katonai 

szolgálatteljesítési kötelezettsége felső korhatárának elérésével veszíti hatályát.
 (5) Katonai szolgálatteljesítésre tervezett az  a  hadköteles, akinek a  katonai szolgálatra való alkalmasságát 

megállapították és „katonai szolgálatra alkalmas” fokozatot kapott.

32. §  A hadköteles a  rá vonatkozó behívhatósági korhatár eléréséig kérheti a  katonai szolgálatra való egészségi 
alkalmasságának újbóli megállapítását, ha egészségi állapotában az  alkalmasságát érintő változás állt be. 
A  kérelemhez csatolni kell az  egészségi állapot megváltozását tanúsító orvosi igazolást. A  kérelmet a  Honvédség 
katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve bírálja el az  alkalmasságot vizsgáló szakfőorvos javaslatának 
ismeretében.

33. §  A hadkiegészítő központ a  katonai szolgálatteljesítés megismételt tervezésére rendeli azt a  katonai szolgálatra 
tervezhető hadkötelest,
a) akinek a katonai szolgálatát egészségi okból félbeszakították, a szolgálat folytatásának megkezdése előtt,
b) aki az  egészségi állapotában történt változás miatt a  katonai szolgálatra való alkalmasságának újbóli 

megállapítását kérte és a csatolt orvosi igazolás alapján a hadkiegészítő központ parancsnoka a kérelmének 
helyt adott,

c) aki a  katonai szolgálatteljesítés tervezése során „katonai szolgálatra ideiglenesen alkalmatlan” minősítést 
kapott, a minősítéstől számított legalább 1 év elteltével,

d) aki a katonai szolgálatteljesítés tervezéséről távol maradt, továbbá
e) akit egészségi okból a bevonulás napján a bevonulási helyről elbocsátottak.

34. §  A katonai szolgálatteljesítés tervezésének lebonyolításához, a  hadköteles-nyilvántartás egyeztetéséhez és 
ellenőrzéséhez megfelelően berendezett helyiséget a hadkiegészítő központ megkeresése alapján a polgármester 
biztosítja.

20. A fegyveres és a fegyver nélküli katonai szolgálati kötelezettség

35. § (1) A  fegyveres katonai szolgálat célja a  honvédelmi és szövetségi katonai feladatok végrehajtása, valamint ennek 
érdekében a hadkötelezettek kiképzése, felkészítése a katonai feladatokra és a Honvédség védelmi képességének 
erősítése.

 (2) A  fegyver nélküli katonai szolgálat célja a  Honvédség fegyverhasználat nélküli, valamint fegyveres feladatait 
biztosító fegyver nélküli feladataiban történő közreműködés és az ehhez szükséges felkészítés.

 (3) A honvéd a Honvédségen kívül a nemzetbiztonsági szolgálatoknál vagy az ország védelme szempontjából fontos 
más állami szervnél is teljesíthet katonai szolgálatot. A  Kormány döntése alapján a  honvéd az  ország védelme 
szempontjából fontos egyéb szervezetnél is teljesíthet szolgálatot.
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 (4) A  fegyver nélküli katonai szolgálatot teljesítő hadkötelezett a honvédségi szervezet fegyveres tevékenységet nem 
igénylő beosztásában teljesít szolgálatot.

 (5) A fegyver nélküli katonai szolgálatot ellátó katonát e szolgálat ellátására kell kiképezni.

21. Behívás katonai szolgálatra

36. § (1) A  behívásra, ezen belül a  KNBSZ-hez tervezhető létszámot és a  katonai szolgálatra való behívás időpontjait 
a  honvédelemért felelős miniszter a  hadiállapot kihirdetésének kezdeményezését követően rendeletben állapítja 
meg, a hadkötelezetteket fogadó honvédségi szervezeteket pedig a Magyar Honvédség parancsnoka jelöli ki.

 (2) A hadkötelesek behívása behívóparanccsal vagy bevonulási paranccsal (a továbbiakban együtt: elrendelő okmány) 
történik, amelyet a katonai igazgatásnak a lakóhely szerint illetékes területi szerve kézbesít, illetve szóban közöl.

 (3) A behívásra kerülőket a katonai igazgatásnak a hadköteles lakóhelye szerint illetékes területi szerve a honvédelmi 
szervezetek igénye alapján választja ki a katonai szolgálatra alkalmas hadkötelesek közül.

 (4) A fegyver nélküli katonai szolgálat teljesítésére engedélyt kapott hadkötelest a határozat véglegessé válását követő 
tizenöt napon belül szolgálatra be kell hívni.

22. Behívási akadályok

37. § (1) Nem hívható be katonai szolgálatra az a hadköteles, aki
a) 18. életévét nem töltötte be, annak betöltéséig,
b) az 50. életévét betöltötte, annak az évnek december 31-ét követően, amelyben ezt az életkort betölti, kivéve 

a c) pont hatálya alá tartozó hadköteles személyt,
c) kiképzett hadköteles a hivatásos katonai szolgálat felső korhatárának betöltésétől.

 (2) Nem hívható be katonai szolgálatra az a hadköteles, aki a Kormány rendeletében megjelölt további behívási akadály 
hatálya alá tartozik.

 (3) Ha a  honvédelmi alkalmazott önként vállalt katonai szolgálata a  hadiállapot kihirdetése következtében tényleges 
katonai szolgálattá alakul át, nem hívható be hadkötelesként katonai szolgálatra.

23. A meghagyás

38. § (1) A meghagyásba tartozó munkaköröket, valamint a meghagyásba bevont szerveket és szervezeteket az 1. melléklet 
tartalmazza.

 (2) Az  1.  melléklet szerinti I. meghagyási kategóriába tartozó munkaköröket betöltő valamennyi hadköteles 
a munkakörében kerül meghagyásra.

 (3) Az  1.  melléklet szerinti II. és III. meghagyási kategóriába tartozó, meghagyásba bevont szerv vagy szervezet 
honvédelmi feladatként meghagyási névjegyzéket készít. Meghagyási névjegyzékbe a meghagyásba bevont szerv 
vagy szervezet csak
a) az alaprendeltetéséhez fűződő honvédelmi érdek megvalósulásához nélkülözhetetlen, vagy
b) az alaprendeltetése alapján hadiállapotra meghatározott honvédelmi feladatai ellátásához feltétlenül 

szükséges
munkakört, valamint az azt betöltő hadkötelest jelölheti ki.

 (4) A  területi védelmi bizottság illetékességi területén az  1.  melléklet szerinti III. meghagyási kategória szerint 
meghagyásba bevont szervnek az  jelölhető ki, amely nélkülözhetetlen a  honvédelmi igazgatás területi 
irányításához, vezetéséhez, a  területi és helyi közigazgatás működőképességének biztosításához, vagy a  lakosság 
ellátási feladatokhoz, valamint nem tartozik az 1. melléklet szerinti II. meghagyási kategóriába.

 (5) A  meghagyásba bevont szervek és szervezetek által elvégzendő meghagyási feladatok végrehajtását a  Kormány 
rendeletében foglaltak szerint kell ellenőrizni.

24. Bevonulás a katonai szolgálatra

39. § (1) A hadköteles a katonai szolgálat teljesítése céljából köteles a katonai igazgatás hadköteles lakóhelye szerint illetékes 
területi szerve által kiadott, vagy közölt elrendelő okmányban meghatározott időpontban és helyre – az elrendelő 
okmányban megjelölt okirataival – bevonulni.
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 (2) A járóképes hadköteles az elrendelő okmányban foglaltaknak akkor is köteles eleget tenni, ha a katonai szolgálatra 
való bevonulását az időközben keletkezett múló fogyatékossága vagy megbetegedése nehezíti.

 (3) A hadköteles – járóképtelensége esetén – az akadályoztatását köteles haladéktalanul írásban bejelenteni a katonai 
igazgatási szervnek.

 (4) A  (3)  bekezdés szerinti bejelentéshez csatolni kell a  kezelőorvos, vagy a  hadkötelest gyógykezelésben részesítő 
intézet igazolását. Az igazolásnak tartalmaznia kell a gyógyulás várható időpontját is.

 (5) Bevonuláskor a  hadköteles a  külföldre utazásra jogosító okmányait a  bevonulás helyén a  katonai igazgatási szerv 
képviselője útján a fogadó honvédelmi szervezet részére átadja. A katonai szolgálat teljesítése alatt az okmányokat 
az  állományilletékes honvédelmi szervezet őrzi. Az  átvett okmányokat a  leszereléssel egyidejűleg a  leszerelő 
hadkötelezett részére vissza kell adni.

 (6) A hadkötelezett katonai szolgálata akkor kezdődik, amikor őt a katonai igazgatási szervtől a honvédelmi szervezet 
képviselője átvette.

25. A katonai szolgálat félbeszakítása

40. § (1) Az  állományilletékes parancsnok félbeszakítja azon hadkötelezett szolgálatát, akinek a  behívási akadályát 
eredményező kötelezettségét a bevonulása után állapították meg, az e kötelezettség fennállásáig.

 (2) A  katonai szolgálatot legkésőbb az  arra vonatkozó határozat állományilletékes parancsnok általi kézhezvételétől 
számított 8. napon kell félbeszakítani.

 (3) A  katonai szolgálat félbeszakítását a  hadkötelezett, az  eltartásra szoruló hozzátartozó, vagy annak törvényes 
képviselője kezdeményezheti az állományilletékes parancsnoknál.

 (4) Akinek a katonai szolgálatát félbeszakították, azt a szolgálatból el kell bocsátani. A félbeszakítás tartama a katonai 
szolgálat idejébe nem számít be.

 (5) A  katonai igazgatás hadköteles lakóhelye szerint illetékes területi szervének vezetője a  katonai szolgálat 
félbeszakítását megszünteti, ha tudomására jut, hogy a  félbeszakítás oka már nem áll fenn, vagy ha 
az azt megalapozó kötelezettségét a hadkötelezett önhibájából nem teljesíti.

26. Leszerelés a katonai szolgálatból

41. § (1) A  katonai szolgálat időtartamának letöltése után, de legkésőbb a  hadiállapot megszüntetését követő nappal 
a hadkötelezettet az állományilletékes parancsnok parancsban leszereli.

 (2) Az  állományilletékes parancsnok a  tudomásszerzését követően saját hatáskörében, soron kívül leszereli 
a hadkötelezettet, ha
a) megszületett a hadkötelezett harmadik eltartásra szoruló gyermeke, a letöltött szolgálati időtől függetlenül, 

haladéktalanul,
b) a hadkötelezett katonai szolgálatra való végleges alkalmatlanságát – a szükséges gyógykezelést követően – 

megállapították, a végleges alkalmatlanság megállapítást követő nyolc napon belül,
c) a hadkötelezett egy évet meghaladó szabadságvesztés büntetése végrehajtását a  bíróság nem katonai 

büntetés-végrehajtási szervezetben rendelte el, amennyiben a végrehajtás nem halasztható el, vagy
d) hadkötelezett a rá vonatkozó felső korhatárt elérte.

27. A fegyver nélküli katonai szolgálat engedélyezése

42. § (1) A fegyver nélküli katonai szolgálat engedélyezése iránti kérelmet a katonai szolgálatteljesítés tervezésének várható 
időpontjáról történt tájékoztatás szerinti időpontig lehet benyújtani. Ez a határidő jogvesztő.

 (2) A  kérelmet a  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének a  vezetőjéhez kell benyújtani. 
Az  a  hadköteles, akinek a  fegyver nélküli katonai szolgálat teljesítésére irányuló kérelmét elutasították, újabb 
kérelmet nem nyújthat be.

 (3) A hadköteles fegyver nélküli katonai szolgálatot csak az azt engedélyező végleges határozat alapján teljesíthet.
 (4) A  fegyver nélküli katonai szolgálatot ellátó hadkötelezett a honvédségi szervezetek fegyveres tevékenységet nem 

igénylő beosztásában teljesít szolgálatot.
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43. § (1) A fegyver nélküli katonai szolgálat teljesítésére vonatkozó engedély iránti kérelmet a Honvédség katonai igazgatási 
és központi adatfeldolgozó szervének a vezetője annak beérkezésétől számított öt napon belül bírálja el.

 (2) A  fegyver nélküli katonai szolgálat teljesítésére vonatkozó engedély iránti kérelmet el kell utasítani, 
ha a körülményekből a lelkiismereti okra való hivatkozás alaptalansága megállapítható.

 (3) A  (2)  bekezdés alkalmazása szempontjából lelkiismereti oknak kell tekinteni minden olyan indokot, amely 
összefügg a  kérelmező személyiségét meghatározó valamely lényeges vallási, erkölcsi vagy egyéb természetű 
meggyőződéssel.

 (4) A  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve vezetőjének határozata ellen fellebbezésnek 
helye nincs.

 (5) A  hadköteles a  fegyver nélküli katonai szolgálat iránti kérelmet elutasító határozatot a  közlésétől számított 
öt napon belül közigazgatási perben támadhatja meg. A bíróság a keresetet tizenöt napon belül bírálja el. A kereset 
elbírálásáig a pert kezdeményező hadköteles katonai szolgálatra nem hívható be.

28. A honvédelmi munkakötelezettség

44. § (1) Az  ország működőképességének fenntartása és helyreállítása érdekében a  kötelezett a  Kormány rendeletében 
meghatározottak szerint tartós vagy időleges honvédelmi munkakötelezettség keretében, képességeinek és 
egészségi állapotának megfelelő fizikai vagy szellemi munkát teljesít a számára kijelölt munkahelyen.

 (2) Mentes az időleges honvédelmi munkakötelezettség alól
a) a munkaképtelen személy,
b) a várandós nő, a várandósságának megállapításától kezdve,
c) az anya, a gyermeket saját háztartásában nevelő gyám, családbafogadó gyám és nevelőszülői foglalkoztatási 

jogviszonyban álló nevelőszülő, a gyermek 3 éves koráig,
d) aki a  vele közös háztartásban élő, állandó ápolásra, vagy gondozásra szoruló egyenesági rokonát, illetve 

házastársát vagy élettársát egyedül ápolja, gondozza,
e) aki a vele közös háztartásban élő kiskorú gyermekét, gyámoltját egyedül tartja el, nevelőszülői foglalkoztatási 

jogviszonyban egyedülállóként otthont nyújtó ellátást biztosít kiskorú gyermek számára,
f ) akit fontos közérdekből a kötelezettség alól külön eljárásban mentesítenek,
g) a szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező, hivatását gyakorló pap, lelkész, rabbi,
h) aki a 65. életévét betöltötte.

 (3) Az  időleges honvédelmi munkakötelezettség nem terjed ki a  Honvédség tényleges szolgálatot teljesítő tagjára, 
munkavállalójára, a  honvédelmi alkalmazottra, a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumban 
kormányzati szolgálati, politikai szolgálati, biztosi jogviszonyban vagy munkaviszonyban állóra, a  rendvédelmi 
szervek és nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjára, munkavállalójára és rendvédelmi 
igazgatási alkalmazottjára, valamint az  Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagjára, köztisztviselőjére és 
munkavállalójára.

29. A polgári védelmi kötelezettség fegyveres összeütközések időszakával összefüggő eltérő szabályai

45. § (1) A  fegyveres összeütközések időszakában, a  Vbö. 8.  § (4)  bekezdésének alkalmazása körében polgári védelmi 
feladatnak minősül:
a) a riasztás,
b) a kiürítés és a befogadás,
c) az óvóhelyek létesítése, fenntartása, működtetése,
d) az elsötétítési rendszabályok kidolgozása, alkalmazása,
e) a lakosság és a lakosság ellátásához szükséges nemzetgazdasági javak mentése, szállítása,
f ) az elsősegélynyújtás, a lelki gondozás,
g) a tűzoltás,
h) a veszélyes vagy szennyezett területek megjelölése,
i) a vegyi és sugárfelderítés, a vegyi és sugármentesítés, a fertőtlenítés és a hasonló óvintézkedések,
j) a szükségelszállásolás és -ellátás,
k) a szükségintézkedések összessége a  hadműveletek által sújtott területek rendjének helyreállítására és 

fenntartására,
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l) a közreműködés a  létfontosságú, vagy a  lakosság ellátásához nélkülözhetetlen termelői kapacitásokat 
biztosító, illetve szolgáltatásokat nyújtó infrastruktúrák működőképességének fenntartásában, működési 
feltételeinek gyors helyreállításában,

m) a járvány- és közegészségügyi, továbbá a kegyeleti és a halaszthatatlan adminisztrációs feladatok ellátása,
n) az a)–m)  pont szerinti feladatok végrehajtásához szükséges további kiegészítő tevékenységek, ideértve 

többek között a tájékoztatást, a tervezést és szervezést, valamint a készletek fenntartását és biztosítását.
 (2) A  hivatásos katasztrófavédelmi szerveket, valamint a  polgári védelmi szervezeteket ki kell képezni, illetve fel kell 

készíteni a fegyveres összeütközések időszakában végrehajtandó polgári védelmi feladatok ellátására.

IV. FEJEZET
A HONVÉDELMI BÍRSÁG ÉS A HONVÉDELMI SZAKKÉRDÉST ÉRINTŐ ELJÁRÁSOK

30. A honvédelmi bírság

46. § (1) A fővárosi és a megyei kormányhivatal (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) – a Kormány rendeletében foglaltak 
szerint – honvédelmi bírságot szab ki, ha
a) a kötelezett a hadiállapot kihirdetését megelőzően elrendelt járulékos kötelezettségének nem tesz eleget,
b) a címzett az  elrendelő okmány átvételét, vagy az  abban szereplő kötelezettség tudomásul vételét 

megtagadja,
c) a hadkötelezett a  katonai igazolványát vagy a  hadköteles az  elrendelő okmányát másra átruházza, más 

őrizetére bízza, biztosítékul adja vagy külföldre viszi, az arra jogosult személy felszólítására nem mutatja fel,
d) a honvédelemben közreműködő szerv vagy szervezet a  11.  § (3) és (4)  bekezdésében foglalt 

kötelezettségének nem tesz eleget,
e) a honvédelmi létfontosságú és a  honvédelmi célból kijelölt létfontosságú rendszerelem üzemeltetője 

a kijelölő hatóság által előírt intézkedéseket nem, vagy nem megfelelően hajtja végre.
 (2) A  kormányhivatal a  honvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos eljárást a  honvédelmi adatkezelés szervének, 

a  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének vagy a  területi védelmi bizottság 
honvédelmi elnökhelyettesének a  kezdeményezése alapján, a  minősített adatok védelmére vonatkozó szabályok 
figyelembevételével folytatja le.

 (3) A  honvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos eljárás a  (2)  bekezdés alapján kezdeményezésre jogosult 
indítványára a kormányhivatalhoz történt megérkezésétől számított tizenöt napon belül, de legkésőbb a jogsértés 
bekövetkezését követő negyvenöt napon belül indítható meg.

 (4) Közigazgatási szankcióként figyelmeztetés az  (1)  bekezdésben meghatározott szabályszegések miatt indult 
közigazgatási hatósági eljárásban nem alkalmazható.

31. A honvédelemért felelős miniszter feladatkörébe tartozó közigazgatási hatósági eljárásokra 
vonatkozó sajátos szabályok

47. §  A honvédelemért felelős miniszter törvényben meghatározott esetekben hatósági jogköröket gyakorol a miniszteri 
rendeletben kijelölt honvédelmi érdekhez közvetlenül kapcsolódó tevékenységet folytató gazdasági társaságok 
tekintetében.

32. A NATO Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi 
jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárási szabályok

48. § (1) A  NATO Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság 
feltételeiről, a  jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az  eljáró szervezetről szóló 
kormányrendeletben szabályozott szakmai és gazdasági alkalmasságra vonatkozó értékelési eljárás során 
az  értékelés iránt benyújtott kérelem megérkezését követő naptól számított huszonegy napon belül 
a honvédelemért felelős miniszter – ha a kérelem hiányos – hiánypótlásra hívhatja fel a kérelmezőt.



11276 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 235. szám 

 (2) A hiánypótlásra vonatkozó felhívásban meg kell jelölni a kérelem hiányosságait és a hiánypótlási határidőt, amely 
harminc napnál hosszabb nem lehet.

 (3) A  honvédelemért felelős miniszter a  gazdálkodó szervezet szakmai és gazdasági alkalmasságáról hatvan napos 
ügyintézési határidőn belül dönt.

V. FEJEZET
A HONVÉDELMI SZERVEZET SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYÁRA VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOK

49. §  Május 21-e a  Magyar Honvédelem Napja, a  honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatottak számára 
munkaszüneti nap.

50. §  A honvédelmi szervezet kormánytisztviselője vagy honvédelmi alkalmazottja a  12.  §-sal összehangolt módon, 
a  Kormány rendeletében meghatározottak szerint köteles a  honvédelmi szakfeladatok ellátásához szükséges 
képesítés megszerzésére és honvédelmi ismereteinek időszakos bővítésére.

51. §  A közszolgálat halottjává minősített személlyel vagy a  honvédelmi szervezet saját halottjává minősített 
honvédelmi alkalmazottal szemben a volt munkáltató által nyilvántartott követelést az elhunyt örököse kérelmére 
a  honvédelemért felelős miniszter részben vagy egészben elengedheti. A  kérelemben foglaltak mérlegelése 
során a  honvédelemért felelős miniszter az  elhunyt életútjának, illetve a  kérelmező szociális helyzetének 
figyelembevételével dönt. A kérelmet a honvédelemért felelős miniszterhez történő felterjesztés céljából az elhunyt 
volt munkáltatójánál kell előterjeszteni.

52. §  A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Gfbt.) alapján 
a  honvédelemért felelős miniszter rendeletében meghatározottak szerint mentesített gépjárművel harmadik 
személynek, valamint a mentesített gépjárműben okozott kár esetén a gépjármű vezetőjétől kizárólag a Gfbt. 34. § 
(1)  bekezdés a)–d), f ) és g)  pontja szerinti esetben követelheti a  munkáltató a  kifizetett kártérítési összeg és 
a mentesített gépjárműben okozott kár megtérítését.

VI. FEJEZET
A HONVÉDELMI SZERVEZETEK ELHELYEZÉSE

33. A honvédelmi szervezetek elhelyezése

53. § (1) A  honvédelmi szervezetek elhelyezéséhez és a  feladataik ellátásához rendelkezésre bocsátott ingatlanok 
állami tulajdonban, a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében állnak. 
A  honvédelmi érdek szempontjából kivételesen indokolt esetben a  honvédelmi szervezet elhelyezése és 
feladatainak ellátása ideiglenesen más ingatlan-használati jogviszony alapján is biztosítható. A  honvédelemért 
felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanok elsődleges rendeltetése 
a honvédelmi feladatok ellátásának biztosítása.

 (2) A honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanokra alkalmazandó 
katonai hatósági, illetve közigazgatási egyeztetési eljárási szabályokat – törvény, vagy kormányrendelet 
erre vonatkozó rendelkezése alapján – a  nem a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
vagyonkezelésében álló ingatlan vonatkozásában létesített ingatlanhasználati jogviszony hatálya alatt, 
az  ingatlanhasználati jogviszonnyal érintett ingatlanok és az  azokon a  honvédelmi feladatok ellátása érdekében 
ellátott szervezett munkavégzés esetében is alkalmazni kell.

 (3) A  honvédelmi szervezetek a  honvédelemért felelős miniszter általi kijelölés alapján használatba kapják 
az ingatlanokat.

 (4) A  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlannal határos, 
az államháztartás valamely alrendszerébe tartozó jogi személy vagy ennek többségi befolyásával működő a polgári 
perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet tulajdonában vagy vagyonkezelésében lévő közterületi 
ingatlan honvédelmi érdekkel összefüggő, honvédségi szervezet általi, indokolt és szükséges mértékű használatát 
a honvédségi szervezet erre irányuló igénybejelentése alapján – a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezéseivel 
összhangban – ingyenesen kell biztosítani.
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54. §  A honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő, a nemzeti vagyonról szóló 
törvény szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő ingatlanon 
vagy más állami vagyonnak minősülő ingatlanon Magyarországgal a szövetségesi kötelezettségének teljesítésével 
összefüggésben szövetséges fegyveres erő, nemzetközi szervezet vagy nemzetközi katonai parancsnokság javára 
szolgalom, vezetékjog, használati jog, valamint osztott tulajdon létesíthető.

55. §  A honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium honvédelmi igazgatásért felelős szerve határozatban, 
az  állam javára – a  Vbö. szerinti feladatokon túl – az  országvédelmi és a  szövetségesi kötelezettségek hatékony 
ellátása érdekében közérdekű használati jogot alapíthat az olyan ingatlanra,
a) amelyen a  Magyarország védelmét vagy szövetségesi kötelezettségének teljesítését biztosító létesítmény 

építhető, telepíthető és üzemeltethető, vagy
b) amelynek igénybevétele a  honvédelmi feladatok ellátásában jogszabály alapján részt vevők, illetve 

a  szövetséges fegyveres erők részére elengedhetetlenül szükséges az  országvédelmi és a  szövetségesi 
kötelezettségek hatékony teljesítése érdekében.

56. § (1) Ingatlanra az  e  törvényben meghatározott célra közérdekű használati jog kizárólag különleges jogrendben vagy 
honvédelmi válsághelyzetben alapítható.

 (2) A közérdekű használati jog akkor alapítható, ha az 55. §-ban meghatározott célok
a) a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség igénybevételével nem biztosíthatók, valamint
b) biztosításához megfelelő, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében 

lévő ingatlan nem áll rendelkezésre.
 (3) A  közérdekű használati jog alapján az  ingatlan tulajdonosa és használója (a továbbiakban együtt: tulajdonos) 

köteles tűrni, hogy a közérdekű használati joggal terhelt ingatlanon
a) az ország védelmét vagy szövetségesi kötelezettségének teljesítését biztosító létesítményt építsenek, 

telepítsenek és üzemeltessenek,
b) a honvédelmi, nemzetbiztonsági, katasztrófavédelmi, határőrizeti és más rendészeti feladatok ellátásában 

jogszabály alapján részt vevők, illetve a szövetséges fegyveres erők az ingatlant az 55. §-ban meghatározott 
célból igénybe vegyék.

 (4) A közérdekű használati jogot a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium honvédelmi igazgatásért 
felelős szerve – kizárólag az  55.  §-ban meghatározott célokból, a  feladat ellátásához feltétlenül szükséges 
mértékben – gyakorolhatja.

 (5) A közérdekű használati jogot meg kell szüntetni és az ingatlan-nyilvántartásból törölni kell, ha
a) a honvédelmi válsághelyzet vagy a különleges jogrend megszűnik, illetve
b) az ingatlanon a  közérdekű használati jog fenntartása az  e  törvényben meghatározott alapítási feltételekre 

tekintettel már nem indokolt.

57. § (1) Az  ingatlan tulajdonosát az  56.  § szerinti korlátozással arányos kártalanítás illeti meg. A  kártalanítás az  ingatlan 
tulajdonosát
a) a közérdekű használati jog alapítására tekintettel egyszeri jelleggel, valamint
b) az ingatlan igénybevételével összefüggésben – figyelemmel az  igénybevétel időtartamára, jellegére – 

kormányrendeletben meghatározott időszakonként
illeti meg.

 (2) A kártalanítási eljárást a Vbö. 13. alcíme szerint kell lefolytatni.
 (3) Ha a  korlátozás az  ingatlan rendeltetésszerű használatát jelentős mértékben akadályozza vagy lehetetlenné teszi, 

a tulajdonos az ingatlan kisajátítását a Vbö.-ben meghatározottak szerint kérheti. Az eljárásra a Vbö. 13. alcímét kell 
alkalmazni.
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MÁSODIK RÉSZ
A HONVÉDSÉG

VII. FEJEZET
A HONVÉDSÉG JOGÁLLÁSA ÉS FELADATAI

58. § (1) A Honvédség polgári irányítás alatt álló, függelmi rendszerben működő, békében az önkéntességen, hadiállapotban 
az  önkéntességen és az  általános hadkötelezettségen alapuló fegyveres erő, amelynek szervezetét a  Magyar 
Honvédség Parancsnoksága és az  alárendeltségébe tartozó honvédségi szervezetek összessége képezi. Egyes 
honvédségi szervezetek törvényben meghatározott katonai igazgatási feladatokat is ellátnak.

 (2) A  Honvédség a  feladatait a  honvédségi szervezetnek nem minősülő honvédelmi szervezetekkel, valamint 
a honvédelemben közreműködő más szervekkel együttműködve, a Vbö.-ben meghatározott feladatok hatékony és 
összehangolt ellátására figyelemmel hajtja végre.

59. § (1) A Honvédség fegyverhasználati joggal látja el a következő feladatokat:
a) a Magyarország függetlenségének, területének, légterének, lakosságának és anyagi javainak külső 

támadással szembeni fegyveres védelme,
b) a Szent Korona és a hozzá tartozó egyes jelvények őrzése és védelme,
c) váratlan támadás esetén a felkészített erőkkel arányos ellentevékenység végrehajtása,
d) a szövetségi és nemzetközi szerződésből eredő egyéb katonai kötelezettségek – különösen a  kollektív 

védelmi, békefenntartó, válságkezelési és humanitárius feladatok – teljesítése,
e) a honvédelem szempontjából létfontosságúnak kijelölt rendszerelemek, illetve a honvédelem szempontjából 

fokozott védelmet igénylő létesítmények, valamint a  Kormány által kijelölt egyéb létesítmények és 
rendezvények őrzése és védelme,

f ) a felkészített erőkkel védett személyek személykísérésében való részvétel,
g) a talált robbanótestek tűzszerészeti mentesítése, és egyéb tűzszerészeti feladatok végrehajtása,
h) honvédelmi válsághelyzetben az államhatár ellenőrzésében való részvétel,
i) közreműködés a  menedékjogról szóló törvény szerinti tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet idején 

az  államhatár őrzésében, az  államhatár rendjét közvetlenül veszélyeztető konfliktushelyzet és a  tömeges 
méretű migráció kezeléséhez szükséges intézkedések végrehajtásában, valamint az  államhatár rendje ellen 
irányuló erőszakos cselekmények elhárításában,

j) közreműködés – a hatályos nemzetközi normák betartásával – a magyar állampolgárok életét, testi épségét 
Magyarország területén kívül közvetlenül fenyegető háborús cselekmények, fegyveres konfliktusok 
esetén a  bajba jutott magyar állampolgárok mentésében, hazatérésük biztosításában, a  kimenekítés 
végrehajtásában,

k) közreműködés egyes szükségállapoti feladatokban,
l) közreműködés a  Vbö. szerinti védelmi és válságkezelési feladatokban, különösen a  közrendet és 

a  közbiztonságot jelentős mértékben veszélyeztető fenyegetések kezelése és az  összehangolt védelmi 
tevékenység során,

m) közreműködés a  Kormány döntése alapján a  veszélyhelyzettel, valamint az  egészségügyről szóló törvény 
szerinti egészségügyi válsághelyzettel (a továbbiakban: egészségügyi válsághelyzet) kapcsolatos 
feladatokban.

 (2) A Honvédség fegyverhasználati jog nélkül látja el a következő feladatokat:
a) közreműködés az  (1)  bekezdés m)  pontjába nem tartozó, katasztrófavédelemmel összefüggő további 

feladatok végrehajtásában,
b) közreműködés a katonai szakértelmet és speciális eszközöket igénylő feladatokban,
c) közreműködés a honvédelem szempontjából létfontosságúnak kijelölt rendszerelemek működtetésében,
d) részvétel az állami protokolláris feladatok teljesítésében,
e) közreműködés a nemzetközi megállapodásban vagy jogszabályban meghatározott hadisírok, katonai és hősi 

emlékművek fenntartásával kapcsolatos feladatok végrehajtásában és a kegyeleti tevékenységben,
f ) Magyarország biztonságát, honvédelmi érdekeit sértő, veszélyeztető támadás esetén az  élet, az  anyagi 

javak és az  objektumok oltalmazása érdekében az  elektromágneses spektrumot kihasználó támadó, 
információszerző, felderítő eszközök elleni aktív elektromágneses műveletek végzése, passzív védelmi 
rendszabályok alkalmazása,
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g) a Magyarország biztonságát, honvédelmi érdekeit sértő, veszélyeztető, katonai jellegű kibertér műveletek, 
kibertérre ható cselekmények vagy kibertámadások elleni fellépés, illetve az ezekkel összefüggő szövetségi, 
illetve nemzetközi együttműködési keretben megvalósuló feladatok ellátása,

h) a Vbö. szerinti feladatok katonai szakértelemmel és speciális eszközökkel történő támogatása,
i) az (1)  bekezdésben és a  g)  pontban meghatározott feladatokkal összefüggő műveletek előkészítéséhez és 

végrehajtásához szükséges információs műveletek teljesítése,
j) közreműködés – a  hatályos nemzetközi normák betartásával – a  fegyveres összeütközések időszakában 

végrehajtandó polgári védelmi feladatokban.
 (3) Az  (1)  bekezdés g)  pontja szerinti egyéb tűzszerészeti feladatokat és a  (2)  bekezdés b)  pontjában meghatározott 

feladatot a Honvédség a Kormány rendeletében meghatározott térítés ellenében láthatja el.
 (4) Az  (1) és a  (2)  bekezdés szerinti feladatok ellátásának veszélyeztetése nélkül, közérdekű célból, a  honvédségi 

szervezet rendelkezésre álló kapacitásai terhére a Kormány rendeletében meghatározottak szerint együttműködési 
megállapodást köthet.

 (5) Az  Alaptörvény 45.  cikk (1)  bekezdése szerinti alapvető feladatok ellátását az  e  § szerinti további feladatok nem 
veszélyeztethetik.

60. § (1) Az 59. § szerinti közreműködői feladat
a) ellátásában a  honvédségi szervezetek katonai függelmi rendszerben, saját parancsnokaik vezetésével 

vesznek részt, és
b) esetében meg kell határozni annak célját, időtartamát, a  kirendelt erők feladatait, létszámát és eszközeit, 

fegyverzetét, továbbá földrajzilag körülírt területét.
 (2) Az  59.  § szerinti közreműködői feladat teljesítésére alárendelt honvédségi szervezeteitől legfeljebb 200 fő és 

huszonegy napi időtartamot meg nem haladó igénybevételéről – a  (3)  bekezdésben meghatározott kivétellel – 
a Magyar Honvédség parancsnoka, az ezt meghaladó létszámú vagy időtartamú igénybevételről a honvédelemért 
felelős miniszter dönt. A 3000 főt meghaladó igénybevételről a honvédelemért felelős miniszter – a döntést követő 
huszonnégy órán belül – az Országgyűlés honvédelemmel foglalkozó bizottságát tájékoztatja.

 (3) Ha katasztrófa következtében szükséges élet- és vagyonmentés a  védelmi és biztonsági igazgatási szervek, 
a  rendvédelmi szervek, illetve 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 (2) bekezdés szerinti jogkörében dönt az azonnali igénybevétel fenntartásának 
szükségességéről.

 (4) Az 59. § (1) bekezdés i) pontja szerinti közreműködés során
a) a Honvédség a rendőrség feladat- és hatáskörét nem vonhatja el,
b) a honvéd kizárólag a  Kormány rendeletében meghatározott területen – az  e  törvényben meghatározottak 

szerint – segítheti a rendőr feladatainak ellátását.
 (5) Az  59.  § (1)  bekezdés j)  pontja szerinti feladatról a  rendészetért felelős miniszter és a  külpolitikáért felelős 

miniszter kezdeményezésére a Kormány dönt. E közreműködői feladat akkor rendelhető el, ha a külföldi helyszínre 
a  Honvédség határátlépéssel járó csapatmozgását az  erre jogosult engedélyezte, és a  terrorizmust elhárító szerv 
alkalmazása nem elegendő.

 (6) Az  59.  § (1)  bekezdés m)  pontja szerinti közreműködés során a  honvéd a  veszélyhelyzettel, az  egészségügyi 
válsághelyzettel, illetve a  befogadással érintett területen az  e  törvényben meghatározottak szerint segítheti 
a veszélyhelyzet és az egészségügyi válsághelyzet felszámolásához szükséges feladatok ellátását.

61. § (1) A Honvédség szállítóeszközei és műszaki munkagépei – a rendszeresített harcjárművek és a fegyverzet kivételével – 
kérelemre, a  Magyar Honvédség parancsnoka engedélyével, megállapodás alapján, térítés ellenében vagy 
közfeladat ellátása érdekében ingyenesen ideiglenesen átengedhetők.
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 (2) A  Honvédség szállítóeszközei, műszaki munkagépei, rendszeresített harc- és légijárművei, valamint 
fegyverzetének és más technikai eszközparkjának egyes elemei a  honvédelemért felelős miniszter engedélyével, 
a  Magyar Honvédség parancsnoka és a  KNBSZ főigazgatója által meghatározottak szerint kerülnek biztosításra 
a KNBSZ számára
a) a készenlét fokozása,
b) a honvédelmi válsághelyzet,
c) a Honvédség felderítő tevékenységének támogatása,
d) a Honvédség műveleteihez nyújtott katonai nemzetbiztonsági kibertér műveleti támogatása, vagy
e) információs művelet
esetén.

 (3) A  Honvédségnél rendszeresített egyéni lőfegyverekből, lőszerekből és az  azok rendeltetésszerű tárolásához és 
használatához szükséges eszközökből a  honvédelemért felelős miniszter engedélyével, a  Magyar Honvédség 
parancsnoka és a  KNBSZ főigazgatója által meghatározottak szerint adható át a  KNBSZ részére az  általa ellátott 
objektumvédelmi és nemzetbiztonsági védelmi feladatok ellátásához szükséges mennyiség.

62. § (1) Az 59. § (1) bekezdés szerinti közreműködői feladatra vezényelt honvéd – e törvény rendelkezéseitől eltérően –
a) a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 29–33.  §-ában, 35–35/B.  §-ában, 37.  § a), c) és e)  pontjában, 

továbbá 42. és 43. §-ában meghatározottak szerint jogosult intézkedni, illetve kényszerítő eszközt alkalmazni, 
valamint

b) a jogszabályban meghatározott feladatának ellátása során a  közúti forgalmat irányíthatja, korlátozhatja, 
illetve szüneteltetheti.

 (2) A  honvéd intézkedésének a  jogszerűségét az  e  törvényben meghatározottak szerint kell vizsgálni. A  honvéd 
az (1) bekezdés szerinti intézkedéseket a szükségesség és arányosság követelménye betartásával alkalmazhatja.

 (3) Az 59. § (1) bekezdés szerinti közreműködői feladat
a) végrehajtására vezényelt honvédet nem terheli az e törvény szerinti fegyverhasználati kötelezettség,
b) végrehajtására vezényelt honvéd – ha más kényszerítő eszköz nem áll rendelkezésre vagy a  használatára 

nincs lehetőség – bárkivel szemben testi sérülés okozására alkalmas, az  e  törvényben meghatározottaktól 
eltérő, más kényszerítő eszközt is használhat, azonban annak használata nem irányulhat az  emberi élet 
kioltására, és

c) végrehajtása során nem minősül fegyverhasználatnak a  gumilövedék, a  pirotechnikai eszköz, 
a könnygázgránát, az elfogó háló lőfegyverrel vagy az e célra szolgáló egyéb kilövő eszközzel történő célba 
juttatása.

VIII. FEJEZET
A HONVÉDSÉG SZERVEZETE

34. A szervezeti felépítés

63. § (1) A Honvédség szervezeti felépítésének meg kell felelnie a rendeltetés szerinti szervezeti hierarchia, a haditechnikai 
eszközökkel és a  hadfelszereléssel való ellátás, a  hadrafoghatóság, a  rendszeresíthető és a  feltölthető beosztások 
száma, az  állományarányok, a  beosztási és a  rendfokozati kategóriák, a  szabályozott működés, valamint a  vezetés 
elveinek és követelményeinek.

 (2) A honvédségi szervezeteket a békeidőszaki, válságkezelési és hadiállapoti működési rendnek megfelelően úgy kell 
kialakítani, hogy együttesen képesek legyenek a Honvédség feladatrendszerének végrehajtására. Ennek során egyes 
feladatok önálló ellátására is kijelölhető honvédségi szervezet.

35. A honvédségi szervezet vezetése

64. § (1) A Magyar Honvédség parancsnoka szolgálati elöljárója, hivatali felettese a Honvédségnél szolgálatot teljesítő, illetve 
foglalkoztatott személyi állománynak.

 (2) A Magyar Honvédség parancsnoka vezetési jogkörében
a) kidolgozza az ország fegyveres védelmi tervét és előterjeszti a honvédelmért felelős miniszternek,
b) meghatározza a Honvédség készenléte fokozásának rendjét,
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c) tervezi és vezeti a  Honvédség kiegészítését, valamint a  hadkiegészítéshez és a  katonai mozgósításhoz 
szükséges ingatlanok és ingó dolgok igénybevételét,

d) kidolgozza a Honvédség felkészítésének és kiképzésének rendjét, és biztosítja annak végrehajtását,
e) kidolgozza és a  honvédelmért felelős miniszternek felterjeszti a  Honvédség szervezetére, felszerelésére, 

valamint az ország területének hadműveleti előkészítésére vonatkozó igényeket és terveket, és biztosítja azok 
végrehajtását,

f ) közreműködik a  honvédelmi szervezet feladatai teljesítése szempontjából fontos közlekedési és hírközlő 
hálózat, valamint a légi, sugárfigyelő, jelző- és riasztási rendszerek működőképességének biztosításában,

g) a honvédelmért felelős miniszter rendelkezéseinek megfelelően szervezi és biztosítja a  nemzetközi 
szerződésekből eredő katonai kötelezettségek teljesítését,

h) gyakorolja a jogszabály által számára megállapított munkáltatói hatásköröket,
i) megszervezi és vezeti a  honvédelmi szervezetek anyagi-technikai, közlekedési, pénzügyi és egészségügyi 

biztosítását, gondoskodik a személyi állomány megfelelő élet-, szolgálati és munkakörülményeiről, valamint
j) gyakorolja a  jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben számára megállapított feladat- és 

hatásköröket, ellátja mindazokat a  feladatokat, amelyekkel a  honvédelmért felelős miniszter eseti jelleggel 
megbízza.

 (3) A  (2)  bekezdésben foglalt jogosítványok gyakorlása nem érintheti a  honvédelemért felelős miniszter irányítói 
jogkörében foglaltakat.

 (4) A Magyar Honvédség parancsnoka a honvédségi szervezetek költségvetési gazdálkodását az államháztartásról szóló 
törvény rendelkezései szerint irányítja.

36. A honvédségi szervezet létrehozása és megszüntetése

65. § (1) Honvédségi szervezet megszűnését vagy a  feladatrendszerének változását nem eredményező átszervezését 
–  a  14.  § (2)  bekezdésének hatálya alá tartozó honvédségi szervezetek kivételével – a  Magyar Honvédség 
parancsnoka is elrendelheti.

 (2) A  honvédségi szervezet felépítését, a  béke- és hadiszervezetekben rendszeresíthető beosztások számát, 
rendszeresített technikai eszközeit az állománytáblában kell meghatározni.

 (3) A  szövetségi és nemzetközi szerződésekből eredő katonai kötelezettségeket teljesítő honvédségi szervezet 
válságkezelő és béketámogató műveletekben részt vevő szervezeti egysége egyes munkáltatói, költségvetési 
előirányzat-keretek feletti rendelkezési és kötelezettségvállalási jogkörök gyakorlása szempontjából – a honvédségi 
szervezet alapító okiratában – jogi személyiséggel ruházható fel.

 (4) A középszintű vezető szervek megnevezésének a parancsnoksági funkción kívül ki kell fejeznie a szaktevékenységet 
és a honvédségi szervezet jellegét.

37. A katonai igazgatási szervek

66. § (1) A  katonai igazgatási szervezet központi katonai igazgatási szervből és területi katonai igazgatási szervekből áll. 
A területi katonai igazgatási szervek a központi katonai igazgatási szerv alárendeltségébe tartoznak.

 (2) A központi katonai igazgatási szerv a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve.
 (3) A területi katonai igazgatási szervek

a) a hadkiegészítő és toborzó központok,
b) a hadkiegészítő és toborzó irodák.

 (4) A  hadkiegészítő és toborzó központok a  hadkötelezettség fennállása idején hadkiegészítő központokként 
működnek.

 (5) A  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve és a  hadkiegészítő és toborzó központok 
az e törvényben meghatározott feladataik vonatkozásában hatósági jogkört gyakorolnak.
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38. A katonai igazgatási szervek feladatai

67. §  A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve ellátja a következő tevékenységekkel összefüggő 
katonai igazgatási feladatokat:
a) az önkéntes tartalékosok, a  kiképzetlen és a  kiképzett hadkötelesek nyilvántartásával, a  hadkötelezettek 

katonai szolgálatával kapcsolatos feladatok tervezése, és végrehajtása, a nyilvántartás vezetése,
b) a meghagyásba bevont szervezeteknek a  meghagyás előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 

tevékenységeinek koordinálása,
c) a honvédelmi szervezet, a  rendvédelmi szervek, a  nemzetbiztonsági szolgálatok, az  Országgyűlési Őrség 

és a  honvédelemben közreműködő egyéb szervek részére szükséges gazdasági és anyagi szolgáltatási 
kötelezettségek teljesítésének tervezése, végrehajtásának irányítása, felügyelete és ellenőrzése,

d) az önkéntes tartalékos állomány behívásának előkészítéséhez és a  behívás végrehajtásához szükséges 
nyilvántartás vezetése, az önkéntes tartalékosok munkáltatóival történő kapcsolattartás,

e) az önkéntes tartalékos állomány behívása a  honvédelemért felelős miniszter rendeletében meghatározott 
kivételekkel,

f ) a Honvédség központi hadköteles-nyilvántartásának vezetése,
g) a Honvédség központi toborzó és érdekvédelmi nyilvántartásának vezetése,
h) nyilvántartás vezetése a meghagyásba bevont szervekről és a meghagyásra kijelölt munkakörökről, valamint 

a meghagyásban részesült kiképzett és kiképzetlen hadkötelesekről,
i) a veszteség-nyilvántartás vezetése és a nemzetközi egyezmények szerinti tájékoztatás végrehajtása,
j) a törvényben meghatározottak szerint a  honvédelmi azonosító okmányok kiadása, továbbá a  katonák 

személyi igazoló jeggyel és az  1949. augusztus 12-én kötött Genfi Egyezmények hatálya alá tartozó 
személyazonossági igazolvánnyal történő ellátása.

68. §  A hadkiegészítő és toborzó központok ellátják a következő katonai igazgatási feladatokat:
a) békeidőszakban törvény szerinti nyilvántartás vezetése a  honvédelmi szervezetek hadi beosztásai 

feltöltésének előkészítése érdekében,
b) hadkötelezettség fennállása idején a  hadköteles-nyilvántartás vezetése, a  Honvédség hadkötelezettekkel 

történő kiegészítése, valamint a hadkiegészítő és toborzó irodák ez irányú tevékenységének irányítása,
c) a honvédelmi szervezet, a  rendvédelmi szervek, a  nemzetbiztonsági szolgálatok, az  Országgyűlési Őrség 

és a  honvédelemben közreműködő egyéb szervek részére szükséges gazdasági és anyagi szolgáltatási 
kötelezettség teljesítése érdekében az igénybevétel tervezéséhez szükséges nyilvántartás vezetése,

d) részvétel a honvédelmi szervezet, a  rendvédelmi szervek, a nemzetbiztonsági szolgálatok, az Országgyűlési 
Őrség és a honvédelemben közreműködő egyéb szervek részére szükséges gazdasági és anyagi szolgáltatási 
kötelezettség teljesítésének előkészítésében, irányításában, felügyeletében, a  védelmi igazgatási szervek 
tevékenységének segítése, valamint a  hadkiegészítő és toborzó irodák gazdasági és anyagi szolgáltatások 
biztosításával kapcsolatos tevékenységének irányítása,

e) a törvényben meghatározott toborzó, érdekvédelmi és kegyeleti gondoskodással összefüggő tevékenység 
végzése, irányítása.

69. §  A hadkiegészítő és toborzó irodák részt vesznek a  gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosításának 
előkészítésében, valamint a toborzó, érdekvédelmi és hadkiegészítési szakfeladatok végrehajtásában.

IX. FEJEZET
A SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY

39. A Honvédség személyi állománya

70. § (1) A  honvédek békében önkéntes jelentkezés alapján teljesítenek katonai szolgálatot. A  Honvédség folyamatos 
kiegészítése a  békében szolgálatra toborzottak, hadiállapot idején a  fentieken túl hadkötelesek behívása útján, 
valamint törvény alapján a  hadkötelezettség időszakára katonai szolgálatot vállaló honvédelmi alkalmazottak 
katonai állományba vételével is történik.
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 (2) A Honvédség személyi állományába
a) a honvédek,
b) a Honvédségnél foglalkoztatott

ba) honvédelmi alkalmazottak, valamint
bb) a munka törvénykönyvének hatálya alá tartozó munkavállalók

tartoznak.
 (3) A  Honvédségnél a  (2)  bekezdés b)  pont bb)  alpontja szerinti munkavállaló kizárólag közhatalmi, irányítási, 

ellenőrzési és felügyeleti hatáskörgyakorlással közvetlenül össze nem függő munkakörben foglalkoztatható.
 (4) A  nem Magyarországon települő honvédségi szervezet, valamint a  nemzetközi szervezetek hivatalainál, 

parancsnokságain és katonai szervezeteiben Magyarország részére biztosított szolgálati vagy kormányzati szolgálati 
jogviszonyt nem igénylő munkakörben honvédelmi alkalmazott is foglalkoztatható. A személyi állomány illetmény 
nélküli szabadságon tartózkodó tagja a  tartós külföldi szolgálatra vagy tartós külszolgálatra vezényelt vagy 
kihelyezett házastársának külföldi szolgálata vagy külszolgálata idejére honvédelmi alkalmazotti jogviszonyba 
történő kinevezéssel, adminisztratív-technikai feladatok ellátásában való közreműködés céljából is foglalkoztatható.

 (5) A  fegyveres erők jogállására vonatkozó nemzetközi szerződések alkalmazása tekintetében a  Honvédség polgári 
állományának minősül a  honvédelmi szervezetnél kormányzati szolgálati, politikai szolgálati, biztosi, honvédelmi 
alkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló személy.

 (6) A  katonai szolgálat megkezdésekor a  honvéd esküt tesz. A  Honvéd Koronaőrség tagja honvéd koronaőri eskü 
letételére is köteles. A katonai eskük szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

40. A Honvédség tartalékos állománya

71. § (1) A  Honvédség tartalékos rendszere önkéntesség és jogszabályi kötelezettség alapján szervezett tartalék 
elemekből áll.

 (2) A  tartalékos állományba az  önkéntes tartalékos, a  hadkötelezettség időszakára katonai szolgálatot önkéntesen 
vállalt honvédelmi alkalmazott, a kiképzett hadköteles, valamint a kiképzetlen hadköteles tartozik.

 (3) Az  önkéntes tartalékos önként vállalja, hogy törvényben meghatározott feltételrendszer szerint rendelkezésre áll, 
és aktivizálását vagy behívását követően tényleges szolgálata teljesítésével közreműködik a honvédelmi szervezet 
feladatai ellátásában.

 (4) Az  önkéntes tartalékos rendszer békeidőszaki működését a  Kormány rendeletében meghatározottak szerint 
munkáltatói ösztönző-kompenzációs rendszer támogatja.

 (5) Az 1. melléklet szerinti I. kategóriába sorolt személyekkel, valamint a II. kategóriába sorolt szervek, szervezetek által 
meghagyásra kijelölt munkakört betöltő foglalkoztatottal a munkakör betöltésének időtartama alatt a honvédelmi 
szervezet – törvény eltérő rendelkezése hiányában – nem létesíthet, illetve nem tarthat fenn önkéntes tartalékos 
szolgálati jogviszonyt.

 (6) Az  (5)  bekezdéstől eltérően a  meghagyásba kijelölt munkakört betöltő személy kérelmére, munkáltatójának 
javaslata alapján a  honvédelemért felelős miniszter kivételesen, honvédelmi érdekből hozzájárulhat az  önkéntes 
tartalékos szolgálati viszony létesítéséhez. A kérelmet a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó 
szervéhez kell benyújtani, amely azt véleményével együtt szolgálati úton terjeszti fel a  honvédelemért felelős 
miniszterhez. E  személy, amíg a  meghagyásba kijelölt munkakört betölti, a  különleges jogrend kihirdetését 
követően katonai szolgálatra nem hívható be. Ha a  különleges jogrend kihirdetésekor e  személy tényleges 
szolgálatot teljesít, a tényleges szolgálatból azonnal el kell bocsátani.

 (7) Különleges jogrend idején önkéntes vállalás alapján, kizárólag a  különleges jogrend időtartamára minden 
magyarországi lakóhellyel rendelkező 18. életévét betöltött magyar állampolgár jelentkezhet katonai szolgálatra.
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X. FEJEZET
A HONVÉDSÉGI SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA ÉS VEZETÉSE

41. A függelmi viszonyok

72. § (1) A honvédek szolgálatukat – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a Honvédségnél fennálló függelmi rendszerben 
teljesítik. E  rendszerben az, akinek joga és kötelessége más katonák tevékenységének irányítása, elöljáró vagy 
felettes, akire pedig ez a jogkör kiterjed, alárendelt.

 (2) Az  elöljárói és felettesi, vagy alárendeltségi viszonyban az  egyszemélyi felelős vezetés, parancsnoklás elve 
a  szolgálati és a  szakmai elöljárói, valamint a  hivatali és a  szakmai felettesi irányítás és vezetés során érvényesül. 
A  feladatellátás során az  elöljárói és alárendeltségi viszonyokhoz igazodó módon kell érvényesíteni a  személyi 
felelősség megállapíthatóságának elvét.

 (3) Az általános hatáskörű elöljáró, vagy felettes a szolgálati elöljáró, vagy a hivatali felettes, a neki alárendelt honvédek 
a  szolgálati, vagy hivatali alárendeltek. Szolgálati elöljáró az  eseti szolgálati feladat teljesítésének irányítására, 
vezetésére kijelölt honvéd is.

 (4) A  szolgálati elöljárót a  Honvédség szervezeti rendszerében elfoglalt beosztásánál fogva a  vezetése alá tartozó 
honvédségi szervezet tevékenységére és e  szervezet személyi állományára vonatkozóan a  jogszabályokban és 
a hatásköri szabályokban megállapított döntési jog illeti meg.

 (5) Az olyan elöljáró, vagy felettes, aki csak a saját szakterületén van felruházva rendelkezési jogkörrel, szakmai elöljáró, 
vagy szakmai felettes, akikre vonatkozóan rendelkezési jogkörrel rendelkezik – állományviszonyuktól függetlenül – 
szakmai alárendeltek. A  különböző vezetési szinteken a  szakmai elöljáró gondoskodik az  elöljárói döntéseknek 
megfelelő szakmai feladatok végrehajtásáról. A  szakmai elöljáró, vagy szakmai felettes vezetői jogosultságait 
hatásköri szabály és a szolgálati elöljáró állapítja meg.

 (6) A  Honvédség vezetése – a  hadrend és az  állománytáblák szerinti szervezeti alá-fölérendeltségi viszonyon, 
valamint a szolgálati elöljárók rendelkezésein alapuló – szolgálati út betartásával történik. A szolgálati út betartása 
–  a  jogszabályban, vagy közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott kivétellel – valamennyi elöljáró, 
felettes és alárendelt részére kötelező.

73. § (1) Több együtt tartózkodó honvéd közül a  legmagasabb beosztású a  rangidős. Azonos beosztás esetén a  rangidős 
a magasabb rendfokozatú, ha a rendfokozatok is azonosak, akkor az, aki régebben viseli az adott rendfokozatot, ha 
pedig a rendfokozatot is azonos ideje viselik, az idősebb honvéd a rangidős.

 (2) Az  egymással alárendeltségi viszonyban nem álló honvédek közül a  magasabb rendfokozatú a  nála alacsonyabb 
rendfokozatúnak feljebbvalója.

 (3) A  rendfokozat nélküli honvéd nem elöljárója és nem feljebbvalója azoknak, akik nála később kezdték meg 
a szolgálatot.

 (4) Külföldi katonai szolgálat esetén – a  jogi személyiséggel rendelkező ideiglenes katonai szervezet kivételével – 
rangidős nemzeti képviselőt kell kijelölni az egy helyen tartózkodó honvédek közül, aki a jogszabályban nevesített 
egyes jogkörökben gyakorolja az állományilletékes parancsnokot megillető jogköröket.

42. A honvédségi szervezetek irányítása és vezetése

74. § (1) A  Magyar Honvédség Parancsnoksága a  Honvédség felső szintű tervező-szervező és katonai tevékenységének 
vezető szerve.

 (2) A Magyar Honvédség parancsnoka vezeti a Magyar Honvédség Parancsnokságát, irányítja – a 14. § (2) bekezdésének 
hatálya alá tartozó honvédségi szervezetek vagy szervezeti egységek kivételével – a  honvédségi szervezeteket. 
A  Magyar Honvédség parancsnoka a  honvédségi szervezetek tekintetében hatáskörét részben átruházhatja. 
A Kormány rendelete, valamint a honvédelemért felelős miniszter által megállapított hatáskör gyakorlásának keretei 
között felelős a hadrafoghatóságért, a Honvédség magas fokú fegyelméért, kiképzéséért és felkészítéséért.

75. § (1) A Honvédség hadrendje szerint közös parancsnokság szolgálati alárendeltségébe tartozó honvédségi szervezeteket 
a középszintű vezető szerv vagy más magasabb szintű parancsnokságok élén álló parancsnokok irányítják.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti parancsnokok irányítói hatáskörét – a  jogszabályokra és közjogi szervezetszabályozó 
eszközökre figyelemmel – a Magyar Honvédség parancsnoka határozza meg.
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 (3) Egyes honvédségi szervezetek – ideértve az ideiglenes alkalmi kötelékeket is –, valamint egyéni beosztást betöltők 
a  szövetséges fegyveres erők közös parancsnoksága, más nemzetközi parancsnokság vagy szövetséges nemzeti 
fegyveres erő élén álló parancsnok műveleti irányítása és vezetése alá helyezhetők, az átvevő parancsnokságra vagy 
parancsnokra vonatkozó szabályok figyelembevételével.

 (4) A  (3)  bekezdésben meghatározottakat a  kibertér műveleti feladatokat ellátó szervezetek, valamint az  egyéni 
beosztást betöltők esetén úgy kell alkalmazni, hogy az átadás idejére azok tevékenységét – az átvevő felelőssége 
mellett – az átvevő parancsnokságra vagy parancsnokra vonatkozó szabályok határozzák meg.

43. A parancsnok

76. § (1) A honvédségi szervezet élén a parancsnok áll, aki vezetési jogkörét a  jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó 
eszközök és a  belső rendelkezések, valamint az  elöljárók által meghatározott keretek között gyakorolja. 
A  parancsnok szolgálati hatásköre kiterjed az  általa vezetett honvédségi szervezet működésének minden 
területére. A parancsnok a honvédségi szervezet szolgálati viszonyban álló állományának szolgálati elöljárója, a más 
jogviszonyban álló állományának felettese. A parancsnokot az arra hatáskörrel rendelkező elöljáró nevezi ki.

 (2) A parancsnok – az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – teljes felelősséggel tartozik
a) a neki alárendelt honvédségi szervezet hadrafoghatóságáért, működésének biztosításáért, eredményes 

tevékenységéért és gazdálkodásáért,
b) az elöljárók parancsainak végrehajtásáért és a törvényesség betartásáért, valamint
c) az alárendelt személyi állomány felkészítéséért, kiképzéséért, fegyelméért és járandóságainak biztosításáért.

 (3) A  vezetés folyamatossága érdekében a  parancsnokot távolléte esetén a  szervezetszerű helyettese, ennek hiánya 
vagy távolléte esetén az arra kijelölt személy helyettesíti.

44. A parancs és a parancsadás joga

77. § (1) A szolgálati elöljáró az alárendeltjeinek a hatáskörébe tartozó és jogszabályba nem ütköző parancsot adhat ki.
 (2) A  szükséges mértékben megilleti a  parancsadás joga a  rangidőst is, ha több honvéd együttes szolgálati 

tevékenységet folytat, és közülük senki sincs parancsnoknak kijelölve.
 (3) A katonai rendész járőr parancsnoka a rend fenntartása és helyreállítása érdekében – jogszabályban megállapított 

hatáskörében és módon – a honvéd részére parancsot adhat.
 (4) A feljebbvaló az alacsonyabb rendfokozatú honvédnek a szükséges mértékben parancsot adhat, ha

a) a honvéd bűncselekményt, fegyelemsértést vagy szabálysértést követ el, annak abbahagyására, vagy
b) az (1)–(3) bekezdés szerinti parancs a körülmények változása miatt másképp nem végrehajtható és a parancs 

kiadója a parancs megváltoztatásában akadályozott.

78. § (1) A  parancsot adó honvéd a  parancsáért felelősséggel tartozik. A  parancsadás jogával visszaélni tilos. A  parancsot 
adónak biztosítania kell a parancs végrehajtásának feltételét és a végrehajtást a szükséges mértékben ellenőriznie 
kell.

 (2) A  parancsnak összhangban kell lennie a  jogszabályokkal, az  egyéb rendelkezésekkel és az  elöljárók parancsaival. 
A parancs nem irányulhat különösen az alárendelt indokolatlan zaklatására, emberi méltóságának megsértésére.

 (3) Tilos az olyan parancs kiadása, amely
a) a törvényben foglalt kivétellel a  honvéd életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül vagy súlyosan 

veszélyeztetné,
b) bűncselekmény elkövetésére irányul,
c) a honvéd magáncélú igénybevételét valósítaná meg.

 (4) A  hivatali felettes egyedi utasítással érvényesíti az  akaratát alárendeltjeivel szemben, akiknek a  részére kizárólag 
a hatáskörébe tartozó utasítást adhat ki. Utasítás kiadása a (3) bekezdésben meghatározott esetekben tilos.
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79. § (1) A honvéd szolgálatteljesítése során köteles végrehajtani a parancsot, kivéve, ha azzal bűncselekményt követne el.
 (2) Az  (1)  bekezdésben foglalt kivétellel a  honvéd a  jogszabálysértő parancs végrehajtását nem tagadhatja meg. 

Ha  azonban annak jogellenessége felismerhető számára, arra haladéktalanul köteles a  parancsot adó figyelmét 
felhívni. Ha a  parancsot adó a  parancsát ennek ellenére fenntartja, azt kérelemre írásba kell foglalnia. Ha ezt 
követően továbbra is fenntartja, a jogszabálysértő parancs végrehajtásáért kizárólag az azt kiadó felel.

 (3) A felettes utasításának megtagadhatóságára és a végrehajtásért való felelősségre a parancsra vonatkozóan az (1) és 
a (2) bekezdésben előírtakat kell alkalmazni.

45. A Honvédség zártcélú hírközlő hálózata

80. § (1) A  Honvédség a  honvédelmi szervezetek irányítási és vezetési feladatai ellátása érdekében állandó és tábori 
telepítésű zártcélú hírközlő hálózatot üzemeltet.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti zártcélú hírközlő hálózat működtetéséről és fejlesztéséről a honvédelemért felelős miniszter 
gondoskodik.

XI. FEJEZET
EGYES BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

46. Az őrzés-védelem és az objektumbiztonság

81. § (1) A  honvédelmi szervezet objektumait, létesítményeit, szállítmányait, javait fontosságuknak megfelelően őrizni, 
személyi állományát pedig védelmezni kell. A  Honvédség által védendő, kijelölt létesítményeket a  Honvédség 
a  Kormány rendeletében meghatározottak szerint őrzi. Az  őrzés katonai erővel, fegyveres biztonsági őrséggel, 
technikai rendszer telepítésével, őrkutyákkal és ezek kombinált alkalmazásával biztosítható.

 (2) Az  őrzés-védelmet szervezetszerű feladatként ellátó szervezeti elemeket, valamint az  eseti intézkedéssel 
vezényelt őröket őrzés-védelmi feladataik ellátására fel kell készíteni. Ennek keretében biztosítani kell a szükséges 
ismeretek készségszintű elsajátítását. Az  őrzés-védelemre való felkészülést és a  szolgálatteljesítést rendszeresen 
ellenőrizni kell.

 (3) A  katonai őrség őrzés-védelmi feladatainak ellátásához biztosítani kell a  szükséges állományt, fegyverzetet, 
technikai feltételeket, védőeszközöket, valamint a megfelelő szolgálati körülményeket.

 (4) A  korlátozott elérésű területre történő belépés feltételeinek való megfelelést a  belépési jogosultság ellenőrzésére 
kijelölt személy esetileg vizsgálja.

 (5) 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 honvéd, 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.

 (6) Az őrzés-védelmi, ügyeleti szolgálati feladatot ellátó honvéd, illetve fegyveres biztonsági őr – halaszthatatlan eset 
kivételével – csak a vele azonos nemű be- és kilépő személy ruházatát ellenőrizheti. Az  intézkedés nem történhet 
szeméremsértő módon. A nem azonos nemű személy ruházatának ellenőrzését haladéktalanul jelenteni kell.

47. A katonai rendészet

82. § (1) A  katonai rendészet rendeltetése a  katonai rend és fegyelem megtartása, valamint a  honvédelmi szervezetek 
tevékenységének rendészeti biztosítása, továbbá az e törvényben meghatározott rendészeti feladatok ellátása.

 (2) A katonai rendészet feladata
a) a honvédelmi szervezet állománya, valamint a  honvédelmi szervezet által használt objektum területén 

tartózkodó személyek ellenőrzése a katonai fegyelem megtartása érdekében,
b) közreműködés a  honvédelmi szervezet feladatrendszerébe kapcsolódó közúti, vasúti, vízi és légi szállítások 

biztosításában,
c) a honvédelmi szervezet személyi állományát vagy gépjármű technikai eszközeit érintő közúti közlekedési 

balesetek helyszínelése,
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d) a katonai rendészeti ellenőrző áteresztő pontok működtetése, az igazoltatás,
e) a honvédelmi szervezet tevékenységével összefüggő forgalomszabályozás,
f ) a honvédelmi szervezet – a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium politikai és szakmai 

felsővezetői, valamint a Magyar Honvédség parancsnoka által meghatározott – rendezvényeinek rendészeti 
biztosítása,

g) a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium politikai felsővezetőinek, szakmai 
felsővezetőinek, a  Magyar Honvédség parancsnoka és helyettesei, valamint kijelölt vendégeik személyi 
kísérésének biztosítása,

h) a honvédelmi szervezetek érték- és pénzszállításai kísérésének fegyveres biztosítása,
i) a gyakorlatok, lövészetek, kiképzések, tábori elhelyezési körletek rendészeti ellenőrzése és szükség szerinti 

biztosítása,
j) a honvédelmi szervezet személyi állományával szemben eljáró szervekkel való együttműködés,
k) részvétel a Honvédség által kiemelten védendő létesítmények őrzés-védelmében,
l) hazai és műveleti területen más országok katonai rendész, katonai rendőr állományával történő 

együttműködés és feladatellátás,
m) jogszabályban meghatározottak szerint egyes nyomozati jogkörök gyakorlása, valamint
n) a jogszabályban meghatározott további feladatok ellátása.

 (3) A  (2)  bekezdés f )  pontja szerinti rendezvényről a  rendőrséggel előzetesen egyeztetni kell, ha az  a  honvédelmi 
szervezet által használt objektum területén kívül kerül megrendezésre.

83. § (1) A katonai rendész jogosult jogszabályban meghatározottak szerint
a) a forgalmat irányítani,
b) a szolgálati gépjárművet a közúton megállítani,
c) szolgálati gépjármű esetében a közlekedési rendszabályok megtartását, a járműhasználat szabályszerűségét, 

az  okmányokra és a  felszerelésekre vonatkozó előírások megtartását, a  jármű birtoklásának jogszerűségét, 
a jármű közlekedésbiztonsági állapotát és adatait a forgalomban ellenőrizni,

d) a szolgálati gépjármű vezetőjét a  rendszeresített eszközzel légzésminta – ha nála a  vezetési képességére 
hátrányosan ható szer befolyása, alkoholfogyasztás miatt bűncselekmény, szabálysértés, vagy a  közúti 
közlekedéssel kapcsolatban kiszabható, közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés gyanúja merül fel, 
az egészségügyi szolgálat igénybevételével vér-, vizelet- és műtétnek nem minősülő módon egyéb minta – 
adására kötelezni,

e) a helyszínt biztosítani,
f ) területzárást végrehajtani,
g) személyi szabadságot korlátozó és nem korlátozó intézkedéseket tenni, kényszerítő eszközt alkalmazni.

 (2) A katonai rendész a  forgalomban való részvételt megtilthatja, ha a szolgálati gépjármű vagy vezetőjének állapota 
a közúti forgalom biztonságát veszélyezteti, továbbá a további jogellenes járműhasználat megakadályozása céljából 
a szolgálati gépjármű kulcsait elveheti és a szolgálati gépjárművet más módon mozgásában korlátozhatja.

 (3) A  katonai rendész jogosult a  Honvédség személyi állományába nem tartozó, szabálysértés elkövetésén tetten 
ért személyt felszólítani a  szabálysértés abbahagyására. A  felszólítás sikertelensége esetén a  katonai rendész 
haladéktalanul értesíti a legközelebbi rendőri szervet, annak kiérkezéséig a tetten ért elkövetőt visszatarthatja.

 (4) A  katonai rendész az  (1)  bekezdés a) és e)–g)  pontja, valamint a  82.  § (2)  bekezdés f )–h)  pontja szerinti 
esetben a  Honvédség személyi állományába nem tartozó személyekkel szemben is jogosult az  (1)  bekezdés 
a) és e)–g) pontjában meghatározott intézkedéseket foganatosítani és kényszerítő eszközt alkalmazni.

 (5) A  katonai rendész a  honvéd, illetve a  honvédelmi alkalmazott által, vagy a  sérelmükre elkövetett bűncselekmény 
esetén a nyomozó hatóság kiérkezéséig a helyszínt biztosítja, a honvédet, honvédelmi alkalmazottat és a tetten ért 
elkövetőt – az emberélet megóvása érdekében szükséges intézkedések kivételével – a helyszínen visszatartja.

 (6) A  katonai rendész feladata ellátása során az  alkalmazási körzetén belül megállapíthatja a  személyazonosságát 
a honvédelmi szervezet által használt objektum területén, illetve váratlan támadás elhárítása, összehangolt védelmi 
tevékenység vagy különleges jogrend idején annak közvetlen környezetében tartózkodó személynek, a honvédelmi 
szervezet rendeltetésszerű tevékenységének rendészeti biztosítása érdekében, az ott-tartózkodása jogszerűségének 
tisztázása céljából. A  katonai rendész – ha lehetséges – a  személyazonosság megállapítása során együttműködik 
a rendőrséggel.
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84. § (1) Az  elfogás olyan intézkedés, amikor a  katonai rendész személyt törvényben meghatározott esetekben – szükség 
esetén kényszerítő eszköz alkalmazásával – foglyul ejt.

 (2) Az előállítás olyan intézkedés, amikor a katonai rendész a katonát a fegyelem megtartása érdekében a törvényben 
meghatározott esetekben – szükség esetén kényszerítő eszköz alkalmazásával – személyi szabadságában 
korlátozza, és további eljárásra átadja az erre jogosult honvédelmi szervezetnek vagy egyéb hatóságnak.

 (3) A  visszatartás olyan intézkedés, amelyet a  katonai rendész a  honvédelmi szervezet vagy egyéb hatóság részére 
történő átadás nélkül is lefolytathat.

 (4) A katonai rendész a személyi szabadságot csak a szükséges ideig, előállítás esetén legfeljebb 8 órán át, visszatartás 
esetén legfeljebb 4 órán át korlátozhatja. Ha az  előállítás célja még nem valósult meg, indokolt esetben ezt 
az  időtartamot a  katonai rendészeti tevékenységet ellátó honvédségi szervezet vezetője egy alkalommal, 
négy órával meghosszabbíthatja.

 (5) Az előállítás és a visszatartás időtartamát az intézkedés kezdetétől kell számítani.
 (6) Az elfogott, illetve az előállított személyt szóban vagy írásban az elfogás, illetve az előállítás okáról tájékoztatni kell.
 (7) Az  intézkedés alá vont személy az  elfogással, az  előállítással, illetve a  visszatartással szemben az  intézkedéstől 

számított nyolc napon belül panasszal élhet a  katonai rendészeti tevékenységet ellátó honvédségi szervezet 
vezetőjénél, amelyet tizenöt napon belül kell elbírálni.

 (8) A  katonai rendész az  elfogásról, illetve az  előállításról annak befejezését követően igazolást ad át az  intézkedés 
alá vont személy részére a  foganatosított intézkedésről és tájékoztatja őt a  panaszjogáról. A  katonai rendész 
az intézkedés alá vont személy kérelmére a visszatartásról igazolást ad és tájékoztatja őt a panaszjogáról.

85. § (1) A  katonai rendész elfoghatja és a  rendőrség kiérkezéséig visszatarthatja azt a  személyt, valamint elfoghatja és 
előállíthatja a Honvédség személyi állományába tartozó azon személyt,
a) akit szándékos bűncselekmény elkövetésén tetten értek,
b) akinek előállítását törvényben meghatározott feltételek alapján elrendelik,
c) aki ellen elfogatóparancsot, nemzetközi elfogatóparancsot, illetve európai elfogatóparancsot adtak ki,
d) akitől bűncselekmény gyanúja vagy szabálysértés, fegyelemsértés, valamint közúti közlekedéssel 

kapcsolatban kiszabható, közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés bizonyítása érdekében vizeletvétel 
vagy véralkohol-vizsgálat céljából vérvétel, valamint műtétnek nem minősülő módon egyéb mintavétel 
szükséges,

e) aki az igazoltatást megtagadja és személyazonossága más módon nem megállapítható,
f ) aki a fegyelemsértést az abbahagyásra irányuló felszólítás után is folytatja,
g) aki magatartásával a honvédelmi szervezet iránti közbizalom fenntartását közvetlenül súlyosan veszélyezteti, 

vagy
h) aki a  katonai rendészt intézkedés közben akadályozza, ellenállást tanúsít vagy az  intézkedés alól kivonja 

magát.
 (2) A  katonai rendész a  honvédelmi szervezet által használt objektum területén elfoghatja és a  rendőrség 

megérkezéséig visszatarthatja azt a  személyt, valamint elfoghatja és előállíthatja a  Honvédség személyi 
állományába tartozó azon személyt,
a) aki bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható,
b) aki a szabálysértést az abbahagyásra irányuló felszólítás után is folytatja,
c) akitől elkobzás alá eső dolgot kell visszatartani, vagy
d) akit a  honvédelemért felelős miniszter rendeletében meghatározott súlyos fegyelemsértés gyanúja terheli, 

vagy ilyen cselekmény elkövetése közben tetten érték.
 (3) Az  elfogás és előállítás során az  intézkedés eredményes befejezése érdekében a  katonai rendész e  törvényben 

meghatározott kényszerítő eszközöket a szükséges mértékben és arányban alkalmazhatja.

86. § (1) A katonai rendész feladatait önállóan vagy a rendőrséggel, illetve a KNBSZ kijelölt állományával, a katonai ügyésszel 
vagy a legfőbb ügyész által katonai büntetőeljárásra kijelölt ügyészséggel együttműködésben teljesíti.

 (2) A  katonai rendészet erőit a  KNBSZ főigazgatójának kezdeményezésére a  Magyar Honvédség parancsnoka 
kirendelheti a  82.  § (2)  bekezdés d)–g)  pontja szerinti feladatok ellátására, amennyiben a  KNBSZ által ellátott 
nemzetbiztonsági védelem alá eső személyek biztonságának szavatolása érdekében ez szükséges.
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87. § (1) Akinek a katonai rendész e fejezet szerinti intézkedése vagy annak elmulasztása alapvető jogát sértette, illetve jogát 
vagy jogos érdekét érintette, panasszal fordulhat az intézkedő katonai rendész állományilletékes parancsnoka útján 
a Magyar Honvédség parancsnokához.

 (2) A  panaszt az  (1)  bekezdésben meghatározott cselekményt vagy a  mulasztásról történt tudomásszerzést követő 
harminc napon belül lehet előterjeszteni, és a  beérkezéstől vagy – ha áttételre kerül sor – az  áttételtől számított 
harminc napon belül kell elbírálni.

 (3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképességében bármely 
ügycsoportban korlátozott személy helyett törvényes képviselője vagy meghatalmazottja is eljárhat.

 (4) Jogi képviselőként jogvédelemmel foglalkozó egyesület vagy alapítvány, nemzetiségi önkormányzat, jogi oktatást 
végző egyetem állam- és jogtudományi doktori fokozattal rendelkező egyetemi oktatója is eljárhat.

 (5) A panaszt a Magyar Honvédség parancsnoka tárgyi költségmentes közigazgatási hatósági eljárásban bírálja el.

48. A katonai kibertér műveletekre vonatkozó különös szabályok

88. § (1) A Honvédség katonai kibertér műveleti erői jogszabályban meghatározottak szerint folyamatosan ellátják
a) a honvédelmi szervezetek – ide nem értve a KNBSZ-t – és az e törvény szerinti katonai feladatok – ideértve 

az  ezekre való felkészülést és a  gyakorlatokat is – kibertérből érkező fenyegetésekkel és támadásokkal 
szembeni védelmét, az  arra történő felkészülést és – a  jogszabályban meghatározott elektronikus 
információbiztonsági feladatokra figyelemmel – a kapcsolódó biztonsági feladatokat,

b) az a)  pont szerinti feladatokkal összefüggésben a  folyamatban lévő, kibertérből érkező támadás 
megszakításához szükséges intézkedések végrehajtását, vagy annak kezdeményezését, valamint

c) a Magyarország biztonságát, honvédelmi érdekeit, illetve szövetségesi kötelezettségeit sértő vagy fenyegető 
rendszerekkel szembeni katonai kibertér műveleti fellépést.

 (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti katonai feladatok ellátásának védelme kapcsán felmerülő részfeladatokat a Magyar 
Honvédség parancsnoka határozza meg.

 (3) Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti feladatok szakmai koordinációjáért – a kapcsolódó közjogi döntések keretei 
között – az ügyeletes kibervédelmi parancsnok felel.

 (4) Ha az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti intézkedéseket a  Honvédség kibertér műveleti erői önállóan hajtják végre, 
akkor
a) az intézkedések végrehajtását a  (3)  bekezdés szerinti parancsnok, vagy annak helyettese, szükség esetén 

elöljáró parancsnoka rendelheti el,
b) az alkalmazott intézkedésnek a  folyamatban lévő támadással arányosnak kell lennie és az  a  támadás 

megszakításán túli eredményre, sérelemre nem vezethet,
c) a szükséges intézkedések végrehajtásáról azonnal tájékoztatni kell a  honvédelemért felelős minisztert, 

a  Magyar Honvédség parancsnokát, valamint a  KNBSZ kibertér műveleti szakfeladatokra kijelölt szervezeti 
egységét,

d) a támadás megszakítását követően meg kell vizsgálni a  védelem fokozásához szükséges további 
intézkedések körét, illetve az  ország védelmével összefüggő további döntések szükségességét a  Magyar 
Honvédség parancsnokának történő egyidejű jelentéssel.

 (5) A  (4)  bekezdés c)  pontja szerinti értesítés esetén a  KNBSZ kibertér műveleti szakfeladatokra kijelölt szervezeti 
egysége azonnal értesíti Magyarország jogszabályban kijelölt kibervédelmi szervezeteit.

 (6) Külföldről érkező jelentős támadás esetén a  megtett intézkedésekről és azok okairól – katonadiplomáciai úton, 
a  külpolitikáért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett – értesíteni kell a  támadók helye szerinti államot 
– érintettség esetén a  NATO-t, az  Európai Uniót, és a  két- vagy többoldalú megállapodás alapján együttműködő 
feleket –, vagy kezdeményezni kell a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságoknál a támadók felelősségre 
vonásához szükséges eljárásokat.

 (7) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti fellépésre az ott meghatározottak nemzetbiztonsági információkkal megerősített 
fennállása esetén – a kapcsolódó közjogi döntések keretei között –
a) szövetségi kötelezettség teljesítésének keretében,
b) nemzetközi művelettel összefüggésben, vagy
c) honvédelmi válsághelyzetben
a kibervédelmi ügyeletes parancsnok döntése alapján van lehetőség.
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 (8) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti fellépésre az ott meghatározottak nemzetbiztonsági információkkal megerősített 
fennállása esetén – a kapcsolódó közjogi döntések keretei között –
a) különleges jogrendben, valamint
b) a (7) bekezdéstől eltérő esetben
a Kormány döntése alapján van lehetőség.

 (9) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti fellépés keretében megvalósuló cselekmények, intézkedések tekintetében
a) az okozott sérelemmel, vagy közvetlen fenyegetéssel arányosan kell fellépni,
b) biztosítani kell az  összhangot a  kapcsolódó műveleti, nemzetbiztonsági, diplomáciai érdekekkel és 

törekvésekkel,
c) olyan eljárásokat kell alkalmazni, amelyek a  kibertéren keresztül tudják garantálni a  sérelmek jövőbeni 

megismétlődésének megakadályozását, vagy a közvetlen fenyegetés elhárítását, és
d) figyelembe kell venni az alkalmazott módszerek és eljárások katonai szükségességét.

 (10) A  (7)  bekezdésben meghatározott döntéshozatal rendjét a  Kormány a  6.  § (1)  bekezdés l)  pontjára figyelemmel 
határozza meg, különösen az elrendeléshez szükséges jelentések és információk körének, valamint a döntéshozatal 
folyamatának és jogosultjainak meghatározásával.

 (11) Az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátásához szükséges műveleti információkat a Honvédség kibertér műveleti erői 
a kibertérre irányuló önálló felderítő tevékenység, valamint a katonai egységes felderítő rendszer útján szerzik be.

 (12) Az  (1)  bekezdés szerinti feladatok tervezése és végrehajtása érdekében az  állami szervek és a  11.  § (2)  bekezdése 
szerinti állami szervnek nem minősülő, honvédelemben közreműködő szervek együttműködnek, a  kapcsolódó 
szolgáltatási tevékenységet folytató gazdasági társaságok együttműködhetnek a  Honvédség katonai kibertér 
műveleti erőivel.

89. §  A katonai kibertér műveleti erők ügyelnek arra, hogy eljárásuk vagy intézkedésük lehetőség szerint minél kisebb 
zavarkeltéssel és károkozással járjon. Ha a 88. § (1) bekezdés c) pontja szerinti fellépés érdekében tett intézkedések 
során vagy azzal összefüggésben a  katonai kibertér műveleti erők kárt okoznak, de az  intézkedés elmulasztása 
feltehetően sokkal súlyosabb következménnyel járt volna, az így okozott károkért a katonai kibertér műveleti erőket 
nem terheli felelősség, kivéve, ha azokat szándékosan vagy súlyos gondatlanságból eredően okozták.

49. Az elektromágneses spektrumot kihasználó támadó, információszerző, felderítő eszközök elleni 
aktív elektromágneses műveletek végzésére vonatkozó különös szabályok

90. § (1) A Honvédség aktív elektromágneses műveletek végzésére létrehozott erői
a) a gyakorlatok, felkészítések során felkészülnek az  aktív elektromágneses műveletek valós műveleti 

környezetben történő végrehajtására,
b) a gyakorlatok, felkészítések előtt tájékoztatják a tervezett tevékenységről a Honvédség spektrum használatért 

felelős szervezetét.
 (2) A  Honvédség aktív elektromágneses műveletek végzésére kijelölt erői külföldi szolgálat alatti szakfeladatukat 

a  hadszíntér spektrum használatáért, illetve az  aktív elektromágneses műveletek tervezésért és vezetésért felelős 
szervezet feladatszabása alapján végzik.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti feladatok – mint a Katonai Egységes Felderítő Rendszer résztevékenységének – tervezéséért 
és vezetéséért, illetve a  (2)  bekezdés szerint feladatok szakmai koordinációjáért a  Honvédség vonatkozásában 
a KNBSZ felel.

 (4) A (2) bekezdés szerinti aktív elektromágneses műveletek végzése tekintetében
a) a közvetlen fenyegetéssel időben, térben, frekvenciában arányos fellépés a  cél, indokolatlan zavar okozása 

nem megengedett,
b) biztosítani kell az  összhangot a  kapcsolódó műveleti, nemzetbiztonsági, diplomáciai érdekekkel és 

törekvésekkel.
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XII. FEJEZET
FEGYVER ÉS MÁS KÉNYSZERÍTŐ ESZKÖZ HASZNÁLATA

50. A honvédségi szervezetek fegyverhasználata

91. § (1) A honvédségi szervezetek fegyverhasználati joghoz kötött feladataik végrehajtására rendszeresített fegyverzetüket 
a  törvényben, a  nemzetközi szerződésekben, a  katonai erő-alkalmazás szabályaiban, valamint a  jogszabályoknak 
megfelelő elöljárói parancsokban meghatározottak szerint használják. Kötelékben a  honvéd csak a  kötelék 
parancsnokának parancsára használhatja fegyverét.

 (2) A  Harmadik rész szerinti, fegyverhasználatot megengedő feladat ellátása esetén e  fejezet rendelkezéseit 
a tevékenységre vonatkozó alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

 (3) A  honvédelemért felelős miniszter által kijelölt honvédségi szervezetek fegyveresen, fegyverhasználati joggal 
teljesítik a nemzetközi szerződésben foglalt katonai kötelezettségeket.

 (4) Ha a  (3) bekezdés szerinti műveletet folytató többnemzeti katonai szervezet vagy a Honvédséggel együttműködő 
szövetséges fegyveres erő műveleti utasítása, harctevékenységi előírásokat tartalmazó dokumentuma és az  ezek 
alapján kiadott parancsok szerint harctevékenységet kell végezni, a  fegyverhasználat és más kényszerítő eszközök 
alkalmazása során ezen dokumentumoknak a  hazai jogszabályokban nem szabályozott előírásait is érvényesíteni 
kell.

 (5) A  fegyverhasználatot az  ellenállás leküzdéséhez szükséges és arányos erőt alkalmazva kell végezni. A  honvédségi 
szervezetek – a cél eléréséhez feltétlenül szükséges és arányos mértékben – törvényben meghatározott feltételek 
szerint más kényszerítő eszközt is alkalmazhatnak.

92. § (1) Az  autonóm fegyver- és védelmi rendszer honvédségi rendszeresítése, telepítése és alkalmazása során mind 
a rendszerek kialakítása, mind pedig azok üzemeltetése tekintetében elvárás, hogy
a) a fegyverrendszerek automatizált működése keretében a  célpontot megsemmisítő tűz vagy ezzel 

egyenértékű hatás alkalmazása csak a más módon el nem hárítható fenyegetések esetén és lehetőleg emberi 
beavatkozás lehetőségét biztosítva valósuljon meg,

b) az autonóm fegyver- és védelmi rendszer működtetésének ténye és az  ezzel összefüggésben követendő 
szabályok – a Honvédség alkalmazását, illetve külföldi missziós feladatellátást ide nem értve – a folyamatos 
védelmi jellegű feladatellátás kapcsán a hatásterületen tartózkodók számára ismertek legyenek és

c) a rendszerek védelmi jellegű alkalmazása – a  követendő szabályok betartása esetén – ne okozzon 
a hatásterületen élők számára aránytalan hátrányt.

 (2) E  törvénynek a  fegyverzetre, fegyverhasználatra, kényszerítő eszközök alkalmazására vonatkozó szabályait 
az  autonóm fegyver- és védelmi rendszerek tekintetében az  (1)  bekezdésben meghatározottak érvényesítéséhez 
alkalmazni kell.

51. A honvéd fegyverhasználata

93. § (1) A fegyverhasználat a legsúlyosabb kényszerítő eszköz alkalmazása, amelynek során a fegyveres szolgálatot teljesítő 
honvéd – saját elhatározásából vagy parancsra – szándékosan személyre irányított, vagy haditechnikai eszközzel 
kontrollált célzott lövést ad le.

 (2) Ezen alcím alkalmazásában támadás az a tevékenység, amely a támadó részéről közvetlenül
a) a fegyveres szolgálatot teljesítő honvéd élete vagy testi épsége ellen irányul, vagy a honvédet a szolgálata 

ellátására képtelen állapotba helyezi, vagy ilyen cselekményt megkísérel, veszélyezteti az  őrzött, védett 
személyek, létesítmények vagy tárgyak biztonságát, vagy az őrzött objektumba, lezárt, védett és biztosított 
területre való jogellenes behatolásra,

b) a fogoly kiszabadítására, az  őrhely, az  őrzött objektum, és tárgyak megrongálására, használhatatlanná 
tételére, megszerzésére, birtoklására vagy megsemmisítésére

irányul.
 (3) A honvéd az 59. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtása során is viselheti rendszeresített egyéni 

lőfegyverét, azonban azt csak jogos védelmi helyzetben használhatja. Jogos védelmi helyzetben a  lőfegyver 
használhatatlanná válása vagy hiánya esetén fegyverhasználatnak kell tekinteni a  testi sérülés okozására vagy 
az élet kioltására alkalmas bármely más eszköz ilyen célú használatát is.
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 (4) A  fegyveres szolgálatot teljesítő honvéd – ha más kényszerítő eszközt nem alkalmazhat, vagy az  nem vezetett 
eredményre, és a szolgálati feladatának teljesítéséhez feltétlenül szükséges – a jogos védelmi helyzet esetén kívül is 
jogosult és köteles fegyvert használni
a) a szolgálat ellátása során a maga vagy társa, az őrzött, védett személyek, rendezvények, létesítmények vagy 

tárgyak biztonságát veszélyeztető, bárki részéről elkövetett támadás vagy az  őrzött objektumba, lezárt 
területre történő jogellenes behatolás, onnan jogellenesen történő eltávozás megakadályozására,

b) a fogoly őrzésére, kísérésére irányuló szolgálatban, ha bárki az őrt megtámadja, a támadásban résztvevővel 
szemben,

c) lőfegyver, robbanóanyag, robbantó szerkezet vagy az  ezeket magában foglaló haditechnikai eszköz, és 
az élet kioltására vagy élő erő harcképtelenné tételére rendszeresített más anyag jogosulatlan vagy erőszakos 
megszerzésére irányuló cselekmény megakadályozására,

d) a szolgálatban lévő katonai rendész a katona vagy a polgári személy általi támadás elhárítására, és a jogszerű 
intézkedéssel szembeni tettleges ellenállás leküzdésére, a feltétlenül szükséges mértékben,

e) a katonai futárszolgálati feladatok ellátása során, a  maga vagy társa elleni, illetve a  rábízott küldemény 
biztonságát veszélyeztető támadás elhárítására.

94. § (1) A  fegyveres szolgálatot teljesítő honvéd a  93.  § (4)  bekezdésében meghatározottakon túl – ha más intézkedésre, 
kényszerítő eszköz alkalmazására nincs mód vagy az eredménytelen volt – lőfegyver használatára jogosult
a) az élet, a  testi épség elleni bűncselekmény lőfegyverrel, robbanóanyaggal, robbantó szerkezettel való 

elkövetésének megakadályozására,
b) a szándékos emberölés elkövetésének megakadályozására vagy megszakítására,
c) közveszély okozás, terrorcselekmény elkövetésének megakadályozására vagy megszakítására,
d) a fegyver és az élet kioltására alkalmas más eszköz letételére irányuló felszólítás eredménytelensége esetén, 

ha a magatartás annak ember elleni közvetlen felhasználására utal.
 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben, továbbá, ha a lőfegyvert tömegben lévővel szemben kell alkalmazni, 

a  honvéd köteles a  rendőrség intézkedését kérni, kivéve, ha az  eset összes körülményei folytán erre már nincs 
idő és a késedelem a honvéd intézkedésének eredményességét, a honvéd vagy más személy életét, testi épségét 
közvetlenül veszélyezteti.

95. § (1) A  fegyverhasználatot – kivéve, ha a  műveletek jellege vagy az  eset körülményei nem teszik lehetővé – meg kell 
előznie:
a) felszólításnak cselekvésre vagy a magatartás abbahagyására,
b) más katona segítségül hívásának,
c) lehetőség szerint más kényszerítő eszköz alkalmazásának,
d) figyelmeztetésnek, hogy fegyverhasználat következik és
e) figyelmeztető lövésnek.

 (2) A  fegyverhasználatot megelőző – az  (1)  bekezdésben meghatározott – intézkedések részben vagy teljesen 
mellőzhetők, ha
a) a művelet jellege nem teszi lehetővé, vagy
b) az eset összes körülményei folytán azokra már nincs idő és a  késedelem az  intézkedés eredményességét, 

az intézkedő honvéd vagy más személy életét, testi épségét közvetlenül veszélyezteti.
 (3) Fegyverhasználat során kerülni kell az emberi élet kioltását.
 (4) Nincs helye fegyverhasználatnak

a) ha annak indoka már megszűnt,
b) megtorlásként,
c) ha a támadás elhárítása tárgyra vagy állatra leadott lövéssel is elérhető,
d) ha olyan személy életét vagy testi épségét veszélyezteti, akivel szemben a  fegyverhasználat feltételei nem 

állnak fenn,
e) várandós nővel, gyermekkorú, magatehetetlen, illetve a  fegyverhasználat alapjául szolgáló cselekményben 

részt nem vevő személlyel szemben, ha e  körülményről az  intézkedőnek tudomása van, vagy az  számára 
nyilvánvalóan felismerhető,
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f ) jogellenesen összegyűlt, vagy fegyvertelenül jogellenes magatartást tanúsító tömeg, csoportosulás 
szétoszlatására,

g) – a  jogos védelmi helyzet kivételével – abban az  esetben, amikor a  honvéd a  Honvédség feladatait 
fegyverhasználati jog nélkül hajtja végre.

 (5) A  tömegben, csoportosulásban levő személy ellen fegyver használata kizárólag akkor jogszerű, ha vele szemben 
a  fegyverhasználat feltételei fennállnak, valamint erőszakos és jogellenes magatartása másként nem elhárítható. 
A fegyverhasználatnak az egyes személy ellen kell irányulnia.

 (6) A tömegben, csoportosulásban levő személlyel szembeni fegyverhasználatot – kivéve, ha a műveletek jellege nem 
teszi lehetővé – meg kell előznie:
a) a tömeg szétoszlatására, vagy a jogellenes magatartás megszüntetésére irányuló felhívásnak, valamint
b) a tömeg szétoszlatására irányuló egyéb kényszerítő eszköz alkalmazásának.

 (7) Az  emberélet szándékos elvétele esetét kivéve nem állapítható meg a  fegyverhasználat jogellenessége, ha 
a fegyverhasználat során olyan személyt ér találat, aki a helyszínt a Honvédség felszólítása ellenére nem hagyta el.

52. Az egyéb intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazása

96. § (1) A  honvéd kényszerítő eszközt csak a  törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén, az  arányosság 
elvének figyelemben tartásával alkalmazhat úgy, hogy az nem okozhat aránytalan sérelmet az  intézkedés alá vont 
személynek.

 (2) Több lehetséges és alkalmas intézkedés, vagy kényszerítő eszköz közül azt kell választani, amely az eredményesség 
biztosítása mellett az intézkedéssel érintettre a legkisebb korlátozással, sérüléssel vagy károkozással jár.

 (3) Katonával szemben az  őr-, ügyeleti, rendészeti és fogolykísérő szolgálatot teljesítő honvéd, továbbá a  szolgálati 
elöljáró, és parancsára alárendeltje egyéb kényszerítő eszközt is alkalmazhat.

 (4) Polgári személlyel szemben egyéb kényszerítő eszközt az  őr-, ügyeleti, rendészeti és fogolykísérő szolgálatot 
teljesítő honvéd abban az esetben alkalmazhat, ha az őt megtámadja vagy szolgálati feladata teljesítésében egyéb 
módon akadályozza.

 (5) A  kényszerítő eszköz alkalmazására az  érintettet – ha az  eset körülményei lehetővé teszik – előzetesen 
figyelmeztetni kell.

 (6) Ha a  rendszeresített kényszerítő eszköz nem áll rendelkezésre vagy használatára nincs lehetőség, más eszköz is 
igénybe vehető, ha a  helyettesített eszköz alkalmazásának a  feltételei fennállnak és az  alkalmas az  intézkedéssel 
elérni kívánt cél megvalósítására.

 (7) Nincs helye kényszerítő eszköz további alkalmazásának, ha az  ellenszegülés megtört, vagy az  intézkedés 
eredményessége e nélkül is biztosítható.

 (8) E törvény alkalmazásában a lőfegyveren kívüli kényszerítő eszközök a következők:
a) a testi kényszer,
b) a könnygázszóró készülék,
c) az elektromos sokkoló eszköz,
d) a gumibot,
e) a tonfa,
f ) a bilincs,
g) a szolgálati kutya.

97. § (1) A  honvéd testi erővel a  támadás elhárítására, valamely cselekvés kikényszerítésére vagy abbahagyására, valamint 
a jogszerű intézkedéssel szembeni ellenszegülés megtörésére testi kényszert alkalmazhat.

 (2) Ha a testi kényszer a célját nem érte el vagy alkalmazására nincs lehetőség, a cél elérésére könnygázszóró készülék, 
elektromos sokkoló eszköz, gumibot vagy tonfa használható.

 (3) Bilincs alkalmazható a személyi szabadságában korlátozott vagy korlátozni szükséges személy
a) támadásának vagy ellenszegülésének megtörésére, valamint
b) önkárosításának, szökésének, engedély nélküli eltávozásának, vagy ezek kísérletének megakadályozására.

 (4) A honvéd szájkosárral ellátott szolgálati kutyát – pórázon vagy anélkül – kényszerítő eszközként akkor alkalmazhat, 
ha a testi kényszer alkalmazásának feltételei fennállnak.

 (5) A  honvéd szájkosár nélküli szolgálati kutyát pórázon vezetve alkalmazhat, ha ez  az intézkedésével szembeni 
tevőleges ellenállás leküzdéséhez szükséges.
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 (6) A honvéd szájkosár és póráz nélküli szolgálati kutyát alkalmazhat
a) a súlyos sérüléssel fenyegető támadás elhárítására,
b) a személye ellen intézett támadás vagy az életét, testi épségét közvetlenül fenyegető magatartás elhárítására,
c) az őrzött objektumok megtámadásának elhárítására, vagy az illetéktelen behatolás megakadályozására.

53. A fegyver és más kényszerítő eszközök alkalmazásának közös szabályai

98. § (1) A  fegyver és egyéb kényszerítő eszköz alkalmazása során megsérült személy részére, a  szolgálat megszakítása 
nélkül, szükség esetén mások segítségül hívásával, segítséget kell nyújtani, és gondoskodni kell arról, hogy a sérültet 
orvos elláthassa.

 (2) A  kényszerítő eszköz alkalmazását a  szolgálati elöljárónak haladéktalanul jelenteni kell, aki a  kényszerítő eszköz 
alkalmazásának a  jogszerűségét köteles megvizsgálni, majd – a műveleti területen, valamint az 59. § (1) bekezdés 
h)  és i)  pontja szerinti feladat végrehajtása során végzett katonai tevékenység kivételével – álláspontjáról 
a kényszerítő eszköz alkalmazásától számított nyolc napon belül értesíti azt, akivel szemben a kényszerítő eszközt 
alkalmazták.

 (3) A kényszerítő eszköz jogszerűtlennek minősített használatáról a katonai ügyészt vagy a legfőbb ügyész által katonai 
büntetőeljárásra kijelölt ügyészséget nyolc napon belül értesíteni kell.

 (4) Amennyiben a  kényszerítő eszköz használata testi sérülést vagy halált okozott, a  katonai ügyészt vagy a  legfőbb 
ügyész által katonai büntetőeljárásra kijelölt ügyészséget haladéktalanul értesíteni kell.

99. § (1) Műveleti területen végzett katonai tevékenység során a honvéd, amennyiben azt a Honvédség, a műveletet folytató 
többnemzeti katonai szervezet vagy a Honvédséggel együttműködő szövetséges fegyveres erő műveleti utasítása, 
harctevékenységi előírásokat tartalmazó dokumentuma megengedi, az  abban foglaltak szerint, a  nemzetközi 
jog normáival összhangban testi sérülés okozására alkalmas kényszerítő eszközt is használhat, azonban annak 
használata nem irányulhat az emberi élet kioltására.

 (2) Az  (1)  bekezdés alkalmazása során nem minősül fegyverhasználatnak a  gumilövedék, a  pirotechnikai eszköz, 
a  könnygázgránát, az  elfogó háló lőfegyverrel vagy az  e  célra szolgáló egyéb kilövő eszközzel történő célba 
juttatása.

100. § (1) Akinek a honvéd e  fejezet szerinti kényszerítő eszköz alkalmazása alapvető jogát sértette, illetve jogát vagy jogos 
érdekét érintette, az állományilletékes parancsnok útján panasszal fordulhat a Magyar Honvédség parancsnokához.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti panasz elbírálása során a 87. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.
 (3) Az e § szerinti jogról az érintettet a kényszerítő eszköz alkalmazását követően megfelelően tájékoztatni kell.
 (4) A kényszerítő eszköz jogszerűtlennek minősített használatáról a katonai ügyészt vagy a legfőbb ügyész által katonai 

büntetőeljárásra kijelölt ügyészséget nyolc napon belül, ha pedig a kényszerítő eszköz használata testi sérülést vagy 
halált okozott, haladéktalanul értesíteni kell.

101. § (1) Az  a  polgári személy, akinek az  e  fejezetben meghatározott fegyver használata, vagy egyéb kényszerítő eszköz 
alkalmazása alapvető jogát sértette, a 100. § szerinti eljárás helyett kérheti, hogy – amennyiben a panasz elintézése 
nem tartozik más eljárás hatálya alá – panaszát az  alapvető jogok biztosa által lefolytatott vizsgálatot követően 
bírálja el a Magyar Honvédség parancsnoka.

 (2) Az alapvető jogok biztosának vizsgálata idején a panasz elbírálására nyitva álló határidő nyugszik.

54. A légierőre vonatkozó különös fegyverhasználati szabályok

102. § (1) A Magyarország légterének oltalmazásában részt vevő szövetségi és magyar légvédelmi készenléti erők feladatköre 
a  légteret megsértő, vagy jogosulatlanul igénybe vevő, az  azonosítatlan, ismeretlen szándékkal repülést végző 
vagy ott ellenséges tevékenységet folytató, repülési szabályt sértő légijárművekkel kapcsolatos tevékenységekre, 
továbbá a bajbajutott légijárműveknek történő segítségnyújtásra terjed ki.

 (2) A  szövetség által meghatározott NATO felelősségi körzet légterének oltalmazásában részt vevő, NATO műveleti 
alárendeltségű légvédelmi készenléti erők a  stratégiai parancsnok alárendeltségében, a  NATO regionális illetékes 
parancsnokának irányítása alatt teljesítik szolgálatukat.
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 (3) A  Magyarország légterének oltalmazásában részt vevő magyar és szövetséges légvédelmi készenléti erők 
fegyvereivel figyelmeztető vagy megsemmisítő tűz nyitható az ország légterében tartózkodó légi járműre, ha az
a) fedélzeti fegyverzetét alkalmazza, vagy
b) más módon fegyverrel vagy eszközzel az  élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető súlyos, erőszakos 

cselekményt követ el, illetve katasztrófát idéz elő, vagy
c) egyértelműen arra lehet következtetni, hogy az a) vagy a b) pont szerinti cselekmény elkövetésére törekszik 

és a légvédelmi készenléti erők felszólításának szándékosan nem tesz eleget.
 (4) A  (3)  bekezdés c)  pontja szerinti esetben a  felszólítás és a  figyelmeztető tűz mellőzhető, ha az  eset összes 

körülményei folytán arra már nincs idő és a késedelem az élet- és vagyonbiztonság sérelmével járna.
 (5) A NATO műveleti alárendeltségében levő magyar vagy a szövetséges légvédelmi készenléti erői magyar légtérben 

történő figyelmeztető vagy megsemmisítő tüze kiváltására vonatkozó parancs végrehajtására csak a  Honvédség 
légierő ügyeletes parancsnokának megerősítésével kerülhet sor.

 (6) A  nemzeti alárendeltségű légvédelmi készenléti szolgálatot ellátó erők figyelmeztető vagy megsemmisítő tüze 
kiváltására vonatkozó parancsot a Honvédség légierő ügyeletes parancsnoka adhat.

 (7) A  külföldi légtérben nemzeti alárendeltségű magyar légvédelmi készenléti szolgálatot ellátó erők figyelmeztető 
vagy megsemmisítő tüze kiváltására vonatkozó parancsot a Honvédség légierő ügyeletes parancsnoka adhat.

 (8) A  NATO műveleti alárendeltségében levő magyar légvédelmi készenléti erők külföldi légtérben történő 
figyelmeztető vagy megsemmisítő tüze kiváltására vonatkozó parancs végrehajtására csak a  Honvédség légierő 
ügyeletes parancsnokának megerősítésével kerülhet sor.

 (9) Az  (1)  bekezdés szerinti feladatot ellátó légijármű vezetője az  ellene irányuló közvetlen támadás elhárítása 
érdekében – azonnali jelentési kötelezettség mellett – saját elhatározása alapján tüzet nyithat.

 (10) A (3)–(9) bekezdés szerinti eseményekről haladéktalanul jelentést kell tenni a honvédelemért felelős miniszternek, 
aki tájékoztatja a  miniszterelnököt. Az  eseményről és a  megtett intézkedésekről a  Kormány az  Országgyűlést és 
a köztársasági elnököt haladéktalanul tájékoztatja.

55. A külföldi szolgálatot teljesítők fegyverhasználatára vonatkozó külön szabályok

103. § (1) Ezen alcím rendelkezéseit a külföldi szolgálat teljesítése során az 51–53. alcímmel összhangban, a nemzetközi jogi 
mandátum eltérő szabályainak hiányában kell alkalmazni.

 (2) Fegyveren az  egyéni használatra rendszeresített lőfegyvert kell érteni. A  lőfegyver használhatatlanná válása vagy 
hiánya esetén fegyverként használható a  testi sérülés okozására vagy az  élet kioltására alkalmas bármely más 
eszköz is.

 (3) Az 51. alcímben foglaltakon túl ezen alcím tekintetében támadás az a tevékenység, amely a külföldi szolgálat célját 
a támadó részéről fenyegeti, a külföldi szolgálat eredményes végrehajtását meghiúsítja, vagy meghiúsíthatja.

104. § (1) A  fegyver és az  egyéb kényszerítő eszköz alkalmazása során megsérült személy részére, a  szolgálat megszakítása 
nélkül, szükség esetén mások segítségül hívásával, segítséget kell nyújtani, és – amennyiben a műveleti tevékenység 
eredményes végrehajtását nem veszélyezteti – gondoskodni kell arról, hogy a sérültet orvos elláthassa.

 (2) Ha a  kényszerítő eszközt utasításra alkalmazták, a  jelentés megtétele az  utasítást adó elöljáró kötelezettsége, 
és az  utasítás jogszerűségéről a  műveleti parancsnok tájékoztatása alapján a  Magyar Honvédség parancsnoka 
foglal állást.

 (3) Akinek a  Honvédség állományába tartozó személy ezen alcím szerinti intézkedése, annak elmulasztása vagy 
kényszerítő eszköz alkalmazása alapvető jogát sértette, illetve jogát vagy jogos érdekét érintette, a  100.  § 
(1) bekezdésétől eltérően a műveleti parancsnok útján fordulhat panasszal a Magyar Honvédség parancsnokához.

XIII. FEJEZET
GYAKORLATOK ÉS KIKÉPZÉSEK

105. § (1) A  honvédelmi szervezetek állománya az  e  törvényben meghatározott feladatok végrehajtására való felkészülés 
érdekében a kiképzés során is működteti fegyverzetét.

 (2) A  Honvédség belföldi fegyveres kiképzését a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
vagyonkezelésében lévő ingatlanon kell végrehajtani.
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 (3) A (2) bekezdés szerinti rendelkezéstől a Kormány rendeletben eltérhet.
 (4) A  Honvédség részvételével – vagy szervezésében – megvalósuló nemzetközi katonai kiképzésekre e  fejezetet 

alkalmazni kell.

XIV. FEJEZET
A KATONAI JELKÉPEK ÉS JELZÉSEK

106. § (1) Katonai jelképek: a  Honvédség főparancsnokának lobogója, a  csapatzászló, a  zászlószalag, a  hadilobogó, 
az árbocszalag, a történelmi zászlósor és a felségjel.

 (2) A Honvédség főparancsnokának lobogója a köztársasági elnök által használt címert a csapatzászló elemeivel ötvözi.
 (3) A  csapatzászlóra elismerésként ünnepélyes alkalmakkor a  honvédelemért felelős miniszter vagy a  Magyar 

Honvédség parancsnoka zászlószalagot köthet.
 (4) A  Honvédség hadihajói az  állami felségjog jelzésére hadilobogót használnak. A  hadihajók árbocjelvénye 

az árbocszalag, a rangidős parancsnoki lengő és a miniszteri lengő.
 (5) A  történelmi zászlósor a  magyar történelem kiemelkedő hadieseményeinek, valamint állandó hadseregeinek 

zászlóiból áll. A történelmi zászlósor nemzeti ünnepek állami rendezvényein, és kiemelkedő katonai rendezvényen 
katonai tiszteletadással vonultatható fel.

 (6) A Honvédség szárazföldi, légi és vízi járművei, a katonai járművek – a hadviselés szabályaira vonatkozó nemzetközi 
egyezményeknek megfelelően – a nemzeti hovatartozásuk jelzésére jelvényt, felségjelet viselnek.

 (7) A  személyi állomány, a  csapatok és a  járművek megkülönböztetésére jelzéseket kell alkalmazni. Ezek a  katonai 
egyenruha, a katonai rendfokozati jelzés, a csapatkarjelzés és csapatjelvény, a Honvédség meghatározott közúti, légi 
és vízi járműveinek jelzései, valamint az összefoglaló honvéd elnevezés.

 (8) A honvédek beosztásukhoz és feladataik végrehajtásához egyenruhát viselnek, a nyugállományúak a honvédelem 
érdekében végzett tevékenységük során egyenruhát viselhetnek. Egyenruha viselése a  honvédelemért felelős 
miniszter rendeletében meghatározottak szerint engedélyezhető a  szolgálaton kívüli állománynak, továbbá 
a rendelkezésre állása időszakában az önkéntes tartalékosnak és műveleti területen a rendvédelmi szerv tagjának, 
ha a  Honvédség érdekében végeznek tevékenységet. Az  önkéntes tartalékos a  rendelkezésre állása időszakában 
a szerződésében meghatározott esetben is viselhet egyenruhát. A köztársasági elnök és a Kit. szerinti politikai vagy 
szakmai felsővezető műveleti területen és gyakorlaton egyenruhát viselhet. Más személyek részére a Honvédségnél 
rendszeresített egyenruha, vagy azzal összetéveszthető ruházat viselete tilos.

 (9) Az  arra jogosult az  öltözködésre vonatkozó szabályok betartásával kizárólag a  Honvédségnél rendszeresített 
egyenruhát viselhet. A  honvédelemért felelős miniszter rendeletében meghatározott esetekben az  egyenruha 
viselése megtiltható, előzetes írásbeli engedélyhez köthető, megvonható, valamint egészségi okból korlátozható.

 (10) A  honvéd rendfokozatát az  egyenruhán elhelyezett rendfokozati, vagy megkülönböztető jelzések fejezik ki. 
Az  önkéntes tartalékos a  szerződésben meghatározottak szerint rendfokozatot visel. Rendszeresített rendfokozat 
viselésére kizárólag a  honvéd, a  rendvédelmi szervek állománya, valamint – a  rá vonatkozó korlátozásokkal – 
e  szervezetek nyugállományú tagja és az önkéntes tartalékos jogosult. Amennyiben a szolgálaton kívüli állomány 
tagjának egyenruha viselete engedélyezett, legutolsó rendfokozatát az  egyenruhán elhelyezett rendfokozati 
jelzések fejezik ki. Az  arra jogosult a  rendfokozatát vagy az  évfolyamjelzését neve feltüntetése után használja. 
A rendfokozatát az önkéntes tartalékos az önkéntes tartalékos állományra, a nyugállomány tagja a nyugállományra, 
a  szolgálaton kívüli állomány tagja a  szolgálaton kívüli állományra utaló megjelöléssel használhatja. A  név és 
a rendfokozat között a képzettségére utaló jelző nem használható.

 (11) A  csapatkarjelzés a  honvéd karjelzés szerinti honvédelmi szervezethez való tartozásának és korábbi honvédelmi 
szervezetének megkülönböztető jele.

 (12) Honvédséghez köthető megjelölések a honvédelemért felelős miniszter rendeletében megállapított
a) szó, szóösszetétel, beleértve a személyneveket és a jelmondatokat is,
b) ábra, kép,
c) sík- vagy térbeli alakzat,
d) szín, színösszetétel, fényjel, hologram,
e) hang,
f ) mozgást megjelenítő megjelölés,
g) pozíciómegjelölés,
h) multimédia-megjelölés,
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i) mintázat, valamint
j) az a)–i) pontban szereplő megjelölések kombinációja.

 (13) A  honvédelemért felelős miniszter rendeletében meghatározottak szerint engedélyezi a  katonai jelképek és 
jelzések, valamint a Honvédséghez köthető megjelölések használatát.

HARMADIK RÉSZ
KATONAI VÁLSÁGKEZELÉS

XV. FEJEZET
HONVÉDELMI VÁLSÁGHELYZET

107. § (1) A honvédelmi válsághelyzet olyan összehangolt védelmi tevékenység, amelyet a Kormány a honvédelemért felelős 
miniszter javaslatára a (2) bekezdésben meghatározott célból rendelhet el.

 (2) Honvédelmi válsághelyzet
a) a Magyarországgal szomszédos államban kialakult, katonai kezelést is igénylő és Magyarország biztonságát 

közvetlenül veszélyeztető válság magyarországi hatásaira tekintettel,
b) külső fegyveres támadás vagy hatásában külső fegyveres támadással egyenértékű, részben vagy egészben 

katonai jellegű cselekménnyel való fenyegetés esetén vagy
c) az 1999. évi I. törvénnyel kihirdetett Észak-atlanti Szerződés 4. vagy 5. cikkével, valamint az Európai Unióról 

szóló szerződés 42. cikk (7) bekezdésével, illetve az Európai Unió Működéséről szóló szerződés 222. cikkével 
összefüggő katonai kötelezettségek teljesítésére való felkészülés érdekében

rendelhető el.
 (3) Honvédelmi válsághelyzet nem rendelhető el, valamint az  elrendelt honvédelmi válsághelyzetet haladéktalanul 

meg kell szüntetni, ha hadiállapotot vagy szükségállapotot hirdettek ki.
 (4) Honvédelmi válsághelyzetben a Vbö.-ben meghatározottak szerint – a Vbö.-ben meghatározott intézkedéseken túl – 

a Kormány intézkedésként bevezetheti
a) a honvédelmi szervezet készenlétének fokozását,
b) a KNBSZ és a  Honvédség felderítő, elhárító, valamint kibertér műveleti erői tevékenységének fokozását 

a  fenyegetettség Magyarországra történő átterjedésének, illetve magyarországi felerősödésének 
megakadályozása érdekében,

c) hivatalos állásfoglalások kötelező kiadását a közszolgálati műsorszórók részére,
d) a honvédelem szempontjából fontos termékek, energiahordozók, fogyasztási cikkek készletezését,
e) a közigazgatás, a  honvédelmi igazgatás, a  Honvédség, a  honvédelemben közreműködő szervek működése 

szempontjából fontos beosztások, munkakörök – egyszerűsített eljárásban történő – feltöltését, túlmunka 
végzését,

f ) a rádióspektrum használatra vonatkozó korlátozó szabályok bevezetését, speciális üzemmódok előkészítését,
g) a magyar légtérben és a repülőtereken a katonai légiforgalmi irányítás szükséges mértékű bevezetését,
h) az állampolgárokat is érintő riasztási fokozatok alkalmazását,
i) a súlyos, erőszakos cselekmények megelőzése vagy elhárítása érdekében a  Honvédség és a  rendőrség 

felkészített erőinek összehangolt fellépését egyes közintézmények és közforgalmú helyek 
megközelíthetőségének korlátozásával vagy kizárásával.
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XVI. FEJEZET
A VÁRATLAN TÁMADÁS ELHÁRÍTÁSA

108. § (1) A  Kormány váratlan támadás esetén a  támadás elhárítására, Magyarország területének oltalmazására, a  törvényes 
rend, az élet- és vagyonbiztonság, a közrend és a közbiztonság védelme érdekében – az ország fegyveres védelmi 
terve szerint – a  szükségállapot vagy a  hadiállapot kihirdetésének kezdeményezését megelőzően is a  támadással 
arányos és arra felkészített erőkkel azonnal intézkedni köteles.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti célok érdekében a honvéd egyéni fegyverét köteles használni, valamint a kezelésre kijelölt 
fegyverzetet használhatja az ország területén jogellenesen tartózkodó mindazon külső fegyveres csoport tagjával 
szemben, aki
a) fegyverét alkalmazza,
b) más módon fegyverrel vagy eszközzel az  élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető súlyos, erőszakos 

cselekményt követ el, illetve katasztrófát idéz elő, vagy
c) egyértelműen arra lehet következtetni, hogy az a) vagy b) pont szerinti cselekmény elkövetésére törekszik, és 

a honvéd felszólításának szándékosan nem tesz eleget.

NEGYEDIK RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

XVII. FEJEZET
A TÖRVÉNY HATÁLYBALÉPÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA

109. §  A hadkötelezett jogállását, illetve a  honvédelmi munkakötelezettség részletes szabályait tartalmazó 
törvényjavaslatot már a béke időszakában elő kell készíteni és rendszeresen felül kell vizsgálni.

56. Felhatalmazó rendelkezések

110. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
 1. a honvédelemért felelős miniszternek a  honvédelem irányításával, valamint a  Honvédség irányításával 

kapcsolatos feladatait,
 2. a NATO Állandó Védelmi Terveivel kapcsolatos feladatok végrehajtásának rendjét, és az ezekkel összefüggő 

gyorsított nemzeti döntéshozatali eljárást,
 3. légitámadás esetére a légiriasztási rendszer szabályait,
 4. az autonóm államigazgatási szervek és az  önálló szabályozó szervek kivételével a  központi államigazgatási 

szervek honvédelmi tevékenységét, az  azzal kapcsolatos irányítási és vezetési rendet, valamint honvédelmi 
igazgatási feladat- és hatáskörét,

 5. a magyarországi székhelyű, a  polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezeteknek 
a NATO Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultsága 
feltételeit, a  jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályait és az  eljáró szervezetet, valamint 
a  NATO vonatkozó szabályainak figyelembevételével a  Magyarország területén kivitelezendő Biztonsági 
Beruházási Programok megvalósításában közreműködő belföldi és külföldi székhelyű, a  polgári 
perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezetek kiválasztásának módját,

 6. befogadó nemzeti támogatás nyújtásával kapcsolatos kormányzati feladatokat,
 7. a Honvédség feladatainak ellátásával összefüggő nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás 

részletes szabályait,
 8. a hadkötelezettség teljesítésével összefüggő egyes költségek megtérítésének és a  díjazások folyósításának 

szabályait,
 9. a Honvédség által védendő létesítmények, valamint a  Szent Korona és a  hozzá tartozó egyes jelvények 

őrzésére vonatkozó szabályokat,
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10. az önkéntes tartalékos rendszer munkáltatói ösztönző-kompenzációs elemének részletes szabályait,
11. a tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásával összefüggő szabályokat,
12. a szövetségi és honi védelmi infrastruktúra működésének biztosítása, fejlesztése érdekében a honvédelmi és 

katonai célú építmények, ingatlanok működési és védőterületei kijelölésének eljárási szabályait,
13. a határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésére vonatkozó kormányzati feladatokat, a  Kormány 

hatáskörébe tartozó határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésével kapcsolatos részletes eljárási 
szabályokat,

14. a Honvédség személyi állományának kártalanítására vonatkozó esetköröket, valamint a  kártalanítással 
kapcsolatos feladatokat,

15. a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításának, kijelölésének és védelmének szabályait,
16. a fegyveres összeütközések időszakában végrehajtandó polgári védelmi feladatokra történő felkészítés 

követelményeit,
17. az e törvényben meghatározott kibertér műveleti feladatok további szabályait,
18. a hadkötelezettségtől eltérő időszakban a  járulékos kötelezettségek teljesítésére vonatkozó szabályokat és 

az  eljárást, valamint a  meghagyásba bevont szervek és szervezetek által elvégzendő meghagyási feladatok 
ellenőrzésének rendjét,

19. a fegyveres erők kiképzéseinek a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
vagyonkezelésében lévő ingatlanon kívüli végrehajtásának szabályait,

20. a katonai hatósági, szakhatósági hatásköröket, az eljáró katonai hatóságot, szakhatóságot,
21. a katonai hatósági eljárásokra vonatkozó részletes szabályokat,
22. a katonai igazgatási szervek elnevezését és illetékességi területét,
23. a behívási akadályokat,
24. a Honvédség egészségügyi válsághelyzettel összefüggő feladatokban történő közreműködésének tartalmát, 

valamint
25. a Honvédség térítés ellenében végezhető tevékenységeinek részletes szabályait.

 (2) Felhatalmazást kap a honvédelemért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg
 1. a Honvédség által a  Köztársasági Elnöki Hivatalnál foglalkoztatottak részére nyújtható, üdültetési és 

pihentetési szolgáltatások fajtáit, azok feltételeit és rendjét, továbbá a  Honvédség személyi állományába 
nem tartozó személyeknek szolgálati érdekkel összefüggésben nyújtható költségtérítések fajtáit, mértékét, 
a  jogosultság feltételeit, az azokban való részesítés, a megállapítás, a kifizetés, az elszámolás, a visszatérítés 
rendjét,

 2. a nyugállományú honvédek és a  honvédelmi szervezettől nyugdíjba vonult honvédelmi alkalmazottak, 
közalkalmazottak segítését célul kitűző civil szervezetek természetbeni támogatásával összefüggő 
szabályokat,

 3. a katonai futárszolgálat feladatait,
 4. a katonai rendészeti tevékenységet, az intézkedések végrehajtásának eljárási szabályait, módját, a kényszerítő 

eszközök alkalmazásának szabályait, a kényszerítő eszközök alkalmazása kivizsgálásának eljárási szabályait,
 5. a fegyver és egyéb kényszerítő eszköz használatának kivizsgálásának rendjét és az azonnal foganatosítandó 

intézkedéseket,
 6. a honvédelmi szervezet és a  honvédelemért felelős miniszter által az  állam nevében alapított, honvédelmi 

szervezetnek nem minősülő többcélú szakképző intézmény jogi képviseletének és jogi képviselete 
felügyeletének rendjét,

 7. a honvédségi munkavállalók munkabérének folyósítását, jutalmazását, a  honvédelemért felelős 
miniszter által vezetett minisztériumi kormánytisztviselőknek, a  honvédségi munkavállalóknak és közeli 
hozzátartozóiknak nyújtható juttatások, költségtérítések rendszerét és feltételeit, továbbá a  nyújtott 
üdültetés, pihentetés, szociális és a kegyeleti gondoskodás, az étkezési, valamint a lakhatási támogatások és 
költségtérítések körét, a jogosultság feltételeit és rendjét, továbbá az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő 
és a  külföldi képzésben részt vevő honvédségi munkavállalók, a  honvédelemért felelős miniszter által 
vezetett minisztériumi kormánytisztviselők részére nyújtható juttatások, költségtérítések megállapításának, 
kifizetésének és elszámolásának rendjét,
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 8. a NATO központi nyilvántartó, a  NATO központi rejtjel elosztó hatóság működési rendjét, valamint 
a nyilvántartó rendszer működéséhez szükséges általános követelményeket és eljárásokat,

 9. a meg nem térülő károk leírással vagy törléssel történő rendezésének és nyilvántartásának sajátos szabályait, 
a  kártérítési eljárás munkáltatói jogkört gyakorló általi megszüntetésére, a  kár leírására és a  törlésére 
vonatkozó munkáltatói jogkörök vezetési szintektől és a  kár összegétől függő differenciált módon történő 
megállapítására vonatkozó szabályokat,

10. az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben a  Honvédség munkakörei, beosztásai betöltésével 
összefüggésben az  alkalmassági vizsgálatra, annak elrendelésére, véleményezésére vonatkozó szabályokat, 
valamint az eljárás rendjét,

11. a behívásra tervezhető létszámot, a  katonai szolgálat időtartamát, a  katonai szolgálatra való behívás 
időpontját,

12. az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben a  hadkötelesek katonai szolgálatra való alkalmassága 
elbírálásának, felülvizsgálatának rendjét,

13. a külföldi katonai szolgálat esetén a rangidős nemzeti képviselőt megillető jogköröket,
14. a szövetségi és honi védelmi infrastruktúra működésének biztosítása, fejlesztése érdekében a honvédelmi és 

katonai célú építmények, ingatlanok működési és védőterületei megállapításának szakmai szabályait,
15. a katonai jelképek tartalmi elemeit, leírását, az adományozásukra és használatukra vonatkozó szabályokat,
16. az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a  katonai hatóságok eljárásáért fizetendő igazgatási 

szolgáltatás díj mértékét és a díjfizetés szabályait,
17. a lő- és gyakorlóterek biztonságos használatához szükséges korlátozások elrendelésének és az  e  körben 

felmerülő károk megtérítésének részletes szabályait,
18. az egyenruha, a katonai rendfokozati és a fegyvernemi jelzés, az évfolyamjelzés, a kitüntetés és a szolgálati jel 

viselésének módját, továbbá az egyenruha és a rendfokozat viselésének korlátozását, előzetes engedélyhez 
kötését, tilalmát, az egyenruha-viseléssel és annak megvonásával kapcsolatos jogkört gyakorló szervezetet, 
az egyenruha viselésének megvonására vonatkozó eljárás rendjét,

19. a Honvédségnél rendszeresített egyéni lőfegyverek szolgálati feladatellátással összefüggő tárolásának és 
viselésének szabályait,

20. a honvédelmi szervezet működésére szolgáló, korlátozott elérésű területekre történő beléptetés eljárási 
szabályait, az engedélyezésre jogosult személyek kijelölésének rendjét,

21. a Honvédséghez köthető megjelöléseket és azok használata engedélyezésének szabályait,
22. a társadalom honvédelmi felkészítésének és a honvédelmi tudatosság erősítésének egyes feladatait,
23. a hadkötelesek katonai szolgálatra behívásának, és a  hadkötelezettek katonai szolgálatának, valamint 

leszerelésének rendjét,
24. az elrendelő okmány kibocsájtásának feltételeit, tartalmi elemeit, valamint alkalmazási körét,
25. a fegyver nélküli katonai szolgálat teljesítésének engedélyezéséhez szükséges formanyomtatványokat, 

valamint
26. azokat a  honvédelmi érdekhez közvetlenül kapcsolódó tevékenységet folytató gazdasági társaságokat, 

amelyek tekintetében a 47. §-ban meghatározott jogköröket gyakorolja.
 (3) Felhatalmazást kap a Kormány tagja, hogy a honvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben

a) határozza meg ágazata honvédelmi, valamint a befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatait,
b) a feladat- és hatáskörét érintően honvédelemben közreműködő szerveket jelöljön ki, részükre honvédelmi 

kötelezettség teljesítésében való közreműködés kötelezettségét állapítsa meg,
c) határozza meg az  országos jelentőségű termelési, ellátási szolgáltatások, az  infrastrukturális hálózatok 

előkészítésének és igénybevételének anyagi jogi szabályait,
d) jelölje ki ágazatában az  irányítási, felügyeleti vagy tulajdonosi, résztulajdonosi jogkörük gyakorlásában 

érintett szervezetek közül a  meghagyásba bevonható szerveket, valamint határozza meg meghagyással 
kapcsolatos feladataikat.

 (4) Felhatalmazást kap a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, hogy – a honvédelemért felelős miniszterrel 
egyetértésben – rendeletben állapítsa meg a fegyveres összeütközések időszakában végrehajtandó polgári védelmi 
feladatok végrehajtására, valamint készletképzésre vonatkozó részletes követelményeket.
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57. Hatályba léptető rendelkezések

111. §  Ez a törvény 2023. július 1-jén lép hatályba.

58. Átmeneti rendelkezések

112. §  A 9. § (3) bekezdését a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosításáról szóló 2016. évi CXXXIII. törvény hatálybalépésekor 
el nem évült követelésekre is alkalmazni kell.

59. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

113. §  E törvény
a) I. Fejezete az Alaptörvény XXXI. cikk (3)–(6) bekezdése és 45. cikk (5) bekezdése,
b) 4–6. §-a, 8. § (1)–(5) és (7) bekezdése, 13. §-a, 14. §-a, 17. §-a, 18. §-a, VII. Fejezete, VIII. Fejezete, 72–79. §-a,  

XI–XIII. Fejezete, XV. Fejezete és XVI. Fejezete az Alaptörvény 45. cikk (5) bekezdése,
c) III. Fejezete és 1. melléklete az Alaptörvény XXXI. cikk (3)–(5) bekezdése,
d) 54. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése,
e) 110.  §-a és 118.  § b)  pontja az  Alaptörvény T)  cikk (1)  bekezdése, XXXI.  cikk (3)  bekezdése, 45.  cikk 

(5) bekezdése, 52. cikk (5) bekezdése és 54. cikk (8) bekezdése,
f ) 115. §-a az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése, XXXI. cikk (3) bekezdése, 38. cikk (1) és (2) bekezdése, 45. cikk 

(5) bekezdése, 52. cikk (5) bekezdése és 54. cikk (8) bekezdése, valamint
g) 117. § (2) bekezdése az Alaptörvény XXXI. cikk (3) bekezdése
alapján sarkalatosnak minősül.

60. Hatályon kívül helyező és hatályba nem lépésről szóló rendelkezések

114. §  Hatályát veszti az  Észak-atlanti Szerződés tagállamai közötti, fegyveres erőik jogállásáról szóló Megállapodáshoz 
történő csatlakozásról, a Megállapodás kihirdetéséről, valamint a Megállapodáshoz kapcsolódó egyes jogszabályok 
módosításáról szóló 1999. évi CXVII. törvény 15. §-a.

115. §  Hatályát veszti a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény.

116. §  Hatályát veszti a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 41. § (3) és (4) bekezdése és 3. melléklete.

117. § (1) Hatályát veszti a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai 
igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 2. és 3. alcíme.

 (2) Hatályát veszti a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai 
igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 36–39. §-a.

118. §  Nem lép hatályba a Vbö.
a) 85. § (1) bekezdés g) pontja,
b) 91. § (1)–(6) bekezdése, 91. § (7) bekezdés a)–g) és j)–k) pontja, 91. § (8) bekezdés a)–h), m) és p)–s) pontja,
c) 91. § (7) bekezdés h), i) és l) pontja, 91. § (8) bekezdés i)–l), n), o) és t) pontja,
d) 92. § (5) bekezdés a) pontja.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2021. évi CXL. törvényhez

Jegyzék a meghagyásba tartozó munkakörökről és a meghagyásba bevont szervekről

 1.  I. kategória
1.1.  a  köztársasági elnök, az  országgyűlési, európai parlamenti képviselő, főpolgármester, polgármester, 

önkormányzati képviselő, a megyei vagy fővárosi közgyűlés elnöke, tagja,
1.2.  az Alkotmánybíróság elnöke és tagjai,
1.3.  az Állami Számvevőszék elnöke és alelnökei,
1.4.  a Magyar Nemzeti Bank elnöke és alelnökei,
1.5.  a Kúria elnöke és elnökhelyettesei,
1.6.  a legfőbb ügyész és helyettesei,
1.7.  az alapvető jogok biztosa és helyettesei,
1.8.  az Országos Bírósági Hivatal elnöke és elnökhelyettesei,
1.9.  a  Kit. 3.  § (3) és (4)  bekezdése szerinti politikai felsővezető és politikai vezető, valamint 3.  § (7)  bekezdés 

a) és b) pontja szerinti szakmai felsővezető,
1.10.  a területi védelmi bizottság tagja, titkára,
1.11.  II. kategóriájú meghagyásba bevont szervek, szervezetek vezetői.

 2.  II. kategória
2.1.  az Országgyűlés Hivatala,
2.2.  a Köztársasági Elnöki Hivatal,
2.3.  az Alkotmánybíróság Hivatala,
2.4.  az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala,
2.5.  a Magyar Tudományos Akadémia,
2.6.  az Állami Számvevőszék,
2.7.  a Magyar Nemzeti Bank,
2.8.  a bíróságok,
2.9.  az ügyészségek,
2.10.  a  Ksztv. szerinti központi kormányzati igazgatási szerv, az  önálló szabályozó szerv és az  autonóm 

államigazgatási szerv,
2.11.  a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint ezek járási és fővárosi kerületi hivatalai,
2.12.  a körjegyzőség, a polgármesteri hivatalok (a képviselő-testület hivatala, a megyei jogú város kerületi hivatala, 

a  fővárosi kerületi képviselő-testület hivatala), a  megyei közgyűlés hivatala, a  főpolgármesteri hivatal 
(a fővárosi közgyűlés hivatala), az önkormányzati hatósági igazgatási társulások,

2.13.  a Médiaszolgáltatás Támogató- és Vagyonkezelő Alap, a Magyar Rádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 
a  Duna Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a  Magyar Távirati Iroda Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, a Magyar Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

2.14.  a honvédelmi szervezetek,
2.15.  a rendvédelmi szervek, az Országgyűlési Őrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok,
2.16.  jogszabály, illetve a Kormány tagja által honvédelmi feladat ellátására kijelölt, honvédelemben közreműködő 

szervek, szervezetek
2.17.  az egyházi jogi személyek,
2.18.  a lakosság részére alapvető közüzemi szolgáltatást nyújtó szervek.

 3.  III. kategória: A területi védelmi bizottság által egyedileg, határozattal kijelölt, meghagyásba bevont szervek.
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2. melléklet a 2021. évi CXL. törvényhez

A katonai eskü

 1.  A honvéd a katonai szolgálat megkezdésekor a következő esküt teszi le:

Én ................................................................................................... esküszöm, hogy Magyarországot híven szolgálom, hűséges 
honvédje leszek. Magyarország függetlenségét, az  állampolgárok jogait és szabadságát bátran, az  Alaptörvény és 
a törvények betartásával és betartatásával, a rám bízott honvédek és fegyverek erejével, életem árán is megvédem. 
Elöljáróim parancsainak engedelmeskedem, alárendeltjeimet jogaik tiszteletben tartásával vezetem, róluk 
emberséggel és felelősséggel gondoskodom. (Az esküt tevő meggyőződése szerint:) Isten engem úgy segéljen!

 2.  A fegyver nélküli katonai szolgálat megkezdésekor a hadkötelezett a következő esküt teszi le:

Én, ................................................................................................... esküszöm, hogy Magyarországot a  törvények betartásával, 
a  fegyver nélküli katonai szolgálat követelményeinek megfelelően híven szolgálom. (Az esküt tevő egyéni 
meggyőződése szerint:) Isten engem úgy segéljen!

 3.  A honvéd koronaőr a következő esküt teszi:

Én ................................................................................................... ünnepélyesen esküszöm, hogy a  Magyarország alkotmányos 
folytonosságát megtestesítő Szent Koronát minden körülmények között, minden veszélytől megóvom és 
állhatatosan őrzöm, illetéktelen kézre jutását életem árán is megakadályozom. A  különleges szolgálat által 
megkívánt magas követelmények érdekében tudásomat, testi erőnlétemet a  legjobb állapotban tartom, egész 
életemben erkölcsi feddhetetlenségre törekszem.

A Honvéd Koronaőrség bajtársi szellemétől áthatva, példamutató módon mindenkor becsülettel, magyar 
honvédhez méltón, harcban vitéz módon küzdve élek és halok. (Az esküt tevő meggyőződése szerint:) Isten engem 
úgy segéljen!

2021. évi CXLI. törvény
egyes törvények honvédelemmel és rendvédelemmel összefüggő módosításáról*

1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása

1. §  Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: 1991. évi  
XI. törvény) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  honvédelmi szervezet, a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében 
vagy más jogviszony alapján a honvédelmi szervezet használatában lévő ingatlanon honvédelmi érdeket szolgáló, 
a  munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 87.  § 9.  pontja szerinti szervezett munkavégzést folytató 
szervezet, valamint a  honvédelemért felelős miniszter hatósági jogkörébe tartozó, a  honvédelemről és a  Magyar 
Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény alapján miniszteri 
rendeletben kijelölt gazdasági társaság közegészségügyi felügyeletét, – az  egészségügyi államigazgatási szerv 
szakmai irányelveinek betartásával és vele együttműködve – a  katonai egészségügyi államigazgatási szerv 
gyakorolja.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. december 14-i ülésnapján fogadta el.
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2. §  Az 1991. évi XI. törvény 14/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14/E.  § A honvédelmi szervezet, a  honvédelemért felelős miniszter hatósági jogkörébe tartozó, miniszteri 
rendeletben kijelölt gazdasági társaság, a  közegészségügyi-járványügyi hatósági feladatok ellátására 
kormányrendeletben kijelölt szerv, továbbá a  rendvédelmi szervek és az  Országgyűlési Őrség vonatkozásában 
a  közegészségügyi-járványügyi hatósági feladatok ellátására kormányrendeletben kijelölt szerv e  törvény szerinti 
eljárásaiban
a) a hivatalbóli eljárás megindításáról az ügyfelet nem kell értesíteni,
b) nincs helye sommás eljárásnak,
c) az ügyfél nyilatkozatával a hiányzó bizonyíték nem pótolható,
d) az ügyfél saját maga hatósági ellenőrzés alá vonását nem kérheti.”

3. §  Az 1991. évi XI. törvény 15. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Felhatalmazást kap a honvédelemért felelős miniszter, hogy az egészségügyért felelős miniszter egyetértésével 
kiadott rendeletben szabályozza a  honvédelmi szervezet, a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium vagyonkezelésében vagy más jogviszony alapján a  honvédelmi szervezet használatában lévő 
ingatlanon honvédelmi érdeket szolgáló, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 87. § 9. pontja szerinti 
szervezett munkavégzést folytató szervezet, valamint a honvédelemért felelős miniszter hatósági jogkörébe tartozó, 
a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló törvény alapján miniszteri rendeletben kijelölt gazdasági társaság feladatával kapcsolatos közegészségügyi 
követelményeket, a közegészségügyi feladatok ellátásának, valamint az egészségügyi államigazgatási szervvel való 
együttműködés rendjét.”

2. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

4. §  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: 1993. évi XCIII. törvény) 9.  § (4)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A honvédelemért felelős miniszter a honvédelmi szervezeteknél, a honvédelemért felelős miniszter fenntartói 
irányítása alá tartozó, honvédségi szervezetnek nem minősülő szakképző intézménynél, a  honvédelemért 
felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében vagy más jogviszony alapján a  honvédelmi 
szervezet használatában lévő ingatlanon honvédelmi érdeket szolgáló, szervezett munkavégzést folytató 
szervezetnél, a  honvédelemért felelős miniszter hatósági jogkörébe tartozó, a  honvédelemről és a  Magyar 
Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény alapján miniszteri 
rendeletben kijelölt gazdasági társaságoknál szervezett munkavégzés keretében kifejtett munkatevékenységre, 
a  rendkívüli munkavégzési körülmények esetére – e  törvény figyelembevételével, kivételesen indokolt esetben –  
eltérő követelményeket, eljárási szabályokat állapíthat meg az  egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzésre vonatkozóan.”

5. §  Az 1993. évi XCIII. törvény 86. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A munkavédelmi hatóság hatósági jogköre nem terjed ki)
„e) a honvédelmi szervezetre, honvédelemért felelős miniszter fenntartói irányítása alá tartozó, honvédségi 
szervezetnek nem minősülő szakképző intézményre, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
vagyonkezelésében vagy más jogviszony alapján a  honvédelmi szervezet használatában lévő ingatlanon 
honvédelmi érdeket szolgáló, szervezett munkavégzést folytató szervezetre, a  honvédelemért felelős miniszter 
hatósági jogkörébe tartozó, a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló törvény alapján miniszteri rendeletben kijelölt gazdasági társaságra, továbbá 
a rendvédelmi szervekre, az Országgyűlési Őrségre és az önkormányzati tűzoltóságra.”

6. §  Az 1993. évi XCIII. törvény 87. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„9. Szervezett munkavégzés: a munkaviszonyban – ide nem értve a természetes személy munkáltató háztartásában 
egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő munkavégzést –, a  közfoglalkoztatási, a  kormányzati szolgálati, 
a  politikai szolgálati, a  biztosi, a  közszolgálati, a  közalkalmazotti jogviszonyban, az  adó- és vámhatósági szolgálati 
jogviszonyban, hivatásos és szerződéses szolgálati viszonyban, a  honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban, 
rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, a  bíró szolgálati viszonyában, az  igazságügyi alkalmazottak 
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szolgálati jogviszonyában, az  ügyészségi szolgálati viszonyban, szövetkezeti tagság esetén a  munkaviszony 
jellegű jogviszonyban, szociális szövetkezetben tagsági jogviszonyon alapuló közvetlen közreműködés keretében, 
iskolaszövetkezetben, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetében és közérdekű nyugdíjas szövetkezetben külső 
szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján történő személyes közreműködés keretében, a  szakirányú 
oktatás keretében a szakképző intézményben, illetve a duális képzőhelyen, a hallgatói jogviszonyban a gyakorlati 
képzés során, az  elítéltként vagy egyéb jogcímen fogvatartottként végzett munka, a  szabálysértési eljárás során 
alkalmazott közérdekű munka, valamint a  büntetőügyben kiszabott közérdekű munka, a  rendvédelmi szerveknél, 
az  Országgyűlési Őrségnél, az  önkormányzati tűzoltóságoknál szolgálati jogviszonyban végzett munka, valamint 
a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti közérdekű önkéntes tevékenység és a munkáltató által 
szervezett (kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott) társadalmi munka.”

7. § (1) Az 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„a) a munkavédelmi hatóságot vagy hatóságokat, továbbá a  honvédelmi szervezet, a  honvédelemért felelős 
miniszter fenntartói irányítása alá tartozó, honvédségi szervezetnek nem minősülő szakképző intézmény, 
a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében vagy más jogviszony alapján 
a  honvédelmi szervezet használatában lévő ingatlanon honvédelmi érdeket szolgáló, szervezett munkavégzést 
folytató szervezet a  honvédelemért felelős miniszter hatósági jogkörébe tartozó, a  honvédelemről és a  Magyar 
Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény alapján miniszteri 
rendeletben kijelölt gazdasági társaság, továbbá a  rendvédelmi szervek, az  Országgyűlési Őrség, valamint 
az önkormányzati tűzoltóság tekintetében a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó szerveket kijelölje, valamint 
azok sajátos feladatait és a hatósági eljárás eltérő szabályait rendeletben határozza meg;”

 (2) Az 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a feladatkörében érintett miniszter, hogy)
„c) rendeletben határozza meg a  honvédelmi szervezetnél, a  honvédelemért felelős miniszter fenntartói 
irányítása alá tartozó, honvédségi szervezetnek nem minősülő szakképző intézménynél, a  honvédelemért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében vagy más jogviszony alapján a  honvédelmi szervezet 
használatában lévő ingatlanon honvédelmi érdeket szolgáló, szervezett munkavégzést folytató szervezet, valamint 
a  honvédelemért felelős miniszter hatósági jogkörébe tartozó, a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, 
valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény alapján miniszteri rendeletben 
kijelölt gazdasági társaságnál a  munkavégzésre irányuló jogviszony, a  közalkalmazotti jogviszony, a  honvédelmi 
alkalmazotti jogviszony, a  kormányzati szolgálati jogviszony, a  politikai szolgálati jogviszony, a  biztosi jogviszony, 
a  közszolgálati jogviszony, valamint a  szolgálati viszony keretében kifejtett munkatevékenységre vonatkozó, 
e törvényben meghatározottaktól eltérő munkavédelmi követelményeket, az eljárási szabályokat, a tevékenységek 
veszélyességi osztályba sorolását, továbbá a  hatósági ellenőrzési irányelv kiadása és a  hatósági tevékenység 
tapasztalatairól való beszámolás rendjét, a  munkavédelmi érdekképviseletre, érdekegyeztetésre, valamint 
a  balesetek, a  foglalkozási megbetegedések és a  fokozott expozíciós esetek bejelentésére, kivizsgálására és 
minősítésére vonatkozó szabályokat.”

3. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

8. §  Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: 1996. évi CXVI. törvény) 26.  § (1)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A honvédelemért felelős miniszter a honvédelmi szervezetnél, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium vagyonkezelésében vagy más jogviszony alapján a  honvédelmi szervezet használatában lévő 
ingatlanon honvédelmi érdeket szolgáló, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 87. § 9. pontja szerinti 
szervezett munkavégzést folytató szervezetnél, a  honvédelemért felelős miniszter hatósági jogkörébe tartozó, 
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
törvény alapján miniszteri rendeletben kijelölt gazdasági társaságoknál – e  törvény keretei között honvédelmi 
érdekből – eltérő követelményeket állapíthat meg.”
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9. §  Az 1996. évi CXVI. törvény 68. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Felhatalmazást kap a  honvédelemért felelős miniszter, hogy az  energiapolitikáért felelős miniszter 
egyetértésével kiadott rendeletben állapítsa meg a  honvédelmi szervezetnél, a  honvédelemért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében vagy más jogviszony alapján a  honvédelmi szervezet 
használatában lévő ingatlanon honvédelmi érdeket szolgáló, a  munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 
87. § 9. pontja szerinti szervezett munkavégzést folytató szervezetnél, a honvédelemért felelős miniszter hatósági 
jogkörébe tartozó, a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló törvény alapján miniszteri rendeletben kijelölt gazdasági társaságnál az  e  törvényben 
meghatározottaktól eltérő követelményeket.”

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

10. §  A fegyveres biztonsági őrségről, a  természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 1/A. § 
(1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Fegyveres biztonsági őrség létrehozására)
„a) a honvédelemért felelős miniszter a  honvédelmi szervezetek létesítményei, a  honvédelemért felelős miniszter 
hatósági jogkörébe tartozó, a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló törvény alapján miniszteri rendeletben kijelölt gazdasági társaság létesítményei 
(e törvény alkalmazásában a továbbiakban együtt: a Magyar Honvédség létesítményei)”
(vonatkozásában jogosult.)

5. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása

11. §  A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) IV. Fejezet Minősített adat 
felhasználása alcíme a következő 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § (1) A nemzetközi együttműködés keretében végrehajtott katonai művelet, kiképzési feladat, haditechnikai 
bemutató és haditechnikai eszköz, hadfelszerelés alkalmazása, karbantartása, javítása során az  érintett, minősített 
adatot kezelő Magyarországon települő honvédelmi szervezet a  birtokában lévő és ezen tevékenységéhez 
feltétlenül szükséges minősített adatot és minősített adatot tartalmazó technikai eszközt külföldön is 
felhasználhatja.
(2) A  minősített adatot kezelő honvédelmi szervezet vezetője gondoskodik az  (1)  bekezdésben meghatározott 
esetben külföldön felhasználásra kerülő minősített adat és minősített adatot tartalmazó technikai eszköz 
védelméhez szükséges személyi, fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági intézkedések megtervezéséről és 
alkalmazásáról.”

12. §  A Mavtv. 18. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A minősített adatot kezelő honvédelmi szervezet vezetőjét és biztonsági vezetőjét – a 14/A. § szerinti esetben – 
a (2) bekezdés a)–l) és p) pontjában foglalt rendelkezési jogosultságok illetik meg.”

6. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása

13. §  A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) a következő 22/A. §-sal egészül ki:
„22/A.  § A honvédelemért felelős miniszter törvényben meghatározott esetekben hatósági jogköröket gyakorol 
a  miniszteri rendeletben kijelölt honvédelmi érdekhez közvetlenül kapcsolódó tevékenységet folytató gazdasági 
társaságok tekintetében.”

14. §  A Hvt. 36. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A Honvédség fegyverhasználati jog nélkül látja el a következő feladatokat:)
„h) az (1)  bekezdésben és a  g)  pontban meghatározott feladatokkal összefüggő műveletek előkészítéséhez és 
végrehajtásához szükséges információs műveletek teljesítése.”
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15. §  A Hvt. 52. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Szakutasításban állapíthatók meg a honvédelmi szervezetek szakmai feladatai ellátásának alapvető végrehajtási 
szabályai. Szakutasítás kiadására – a  KNBSZ kivételével – valamennyi honvédelmi szervezetre kiterjedő hatállyal 
a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkára, honvédelmi államtitkára, 
helyettes államtitkára, kizárólag a  honvédségi szervezetekre kiterjedő hatállyal a  Magyar Honvédség parancsnoka 
és helyettese, szemlélője, csoportfőnöke, főnökei, továbbá a  Magyar Honvédség egészségügyi főnöke és 
transzformációs főnöke jogosult.”

16. §  A Hvt. 53. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Magyarország honvédelmi érdekeinek védelme és biztosítása, a  kapcsolódó szövetségesi kötelezettségek 
teljesítése, valamint az  országvédelem kibertér műveleti erőkkel történő fenntartása és fokozása érdekében 
a  Honvédség és a  KNBSZ kibertér műveleti erői közvetlenül együttműködnek egymással. A  kibertér műveleti 
képességek fejlesztését, valamint a  kapcsolódó tervezési, biztonsági és szabályozási feladatokat a  Honvédség 
a  KNBSZ-től kapott információk felhasználásával és a  KNBSZ szakmai támogatásával látja el. Ha a  kibertér 
műveleti képességek fejlesztése, a  kapcsolódó tervezési, biztonsági és szabályozási feladatok nemzetbiztonsági 
vonatkozással bírnak, a végrehajtásukhoz a KNBSZ főigazgatójának egyetértése szükséges.”

17. § (1) A Hvt. 62/A. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Honvédség katonai kibertér műveleti erői jogszabályban meghatározottak szerint folyamatosan ellátják)
„a) a honvédelmi szervezetek – ide nem értve a  KNBSZ-t – és az  e  törvény szerinti katonai feladatok – ideértve 
az  ezekre való felkészülést és a  gyakorlatokat – kibertérből érkező fenyegetésekkel és támadásokkal szembeni 
védelmét, az arra történő felkészülést és – a külön jogszabályban meghatározott elektronikus információbiztonsági 
feladatokra figyelemmel – a kapcsolódó biztonsági feladatokat,”

 (2) A Hvt. 62/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti katonai feladatok ellátásának védelme kapcsán felmerülő részfeladatokat 
a  Magyar Honvédség parancsnoka határozza meg. Az  (1)  bekezdés b) és c)  pontja szerinti feladatok szakmai 
koordinációjáért – a  kapcsolódó közjogi döntések keretei között – a  honvédelemért felelős miniszter által kijelölt 
kibervédelmi ügyeletes parancsnok felel.”

 (3) A Hvt. 62/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti fellépésre az  ott meghatározottak nemzetbiztonsági információkkal 
megerősített fennállása esetén – a kapcsolódó közjogi döntések keretei között –,
a) szövetségi kötelezettség teljesítésének keretében,
b) nemzetközi művelettel összefüggésben, vagy
c) honvédelmi veszélyhelyzet idején
a kibervédelmi ügyeletes parancsnok döntése alapján van lehetőség.”

 (4) A Hvt. 62/A. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti fellépésre az  ott meghatározottak nemzetbiztonsági információkkal 
megerősített fennállása esetén – a kapcsolódó közjogi döntések keretei között –
a) különleges jogrendben, valamint
b) a (6) bekezdéstől eltérő egyéb esetben a Kormány döntése alapján van lehetőség.”

 (5) A Hvt. 62/A. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az  (1)  bekezdés szerinti feladatok ellátáshoz szükséges műveleti információkat a  Honvédség kibertér műveleti 
erői a kibertérre irányuló önálló felderítő tevékenység, valamint a katonai egységes felderítő rendszer útján szerzik be.
(10) Az  (1)  bekezdés szerinti feladatok tervezése és végrehajtása érdekében az  állami szervek és  
a  18.  § (2)  bekezdésében felsorolt állami szervnek nem minősülő, honvédelemben közreműködő szervek 
együttműködnek, a  kapcsolódó szolgáltatási tevékenységet folytató gazdasági társaságok együttműködhetnek 
a Honvédség katonai kibertér műveleti erőivel.”
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18. §  A Hvt. 40/A. alcíme a következő 62/B. §-sal egészül ki:
„62/B. § A katonai kibertér műveleti erők ügyelnek arra, hogy eljárásuk vagy intézkedésük lehetőség szerint minél 
kisebb zavarkeltéssel és károkozással járjon. Ha a 62/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti fenyegetés vagy támadás 
elhárítása, vagy megszakítása érdekében tett intézkedések során vagy azzal összefüggésben a  katonai kibertér 
műveleti erők kárt okoznak, de az  intézkedés elmulasztása feltehetően sokkal súlyosabb következménnyel 
járt volna, az  így okozott károkért a  katonai kibertér műveleti erőket nem terheli felelősség, kivéve, ha azokat 
szándékosan vagy súlyos gondatlanságból eredően okozták.”

19. §  A Hvt. 80. §-a a következő 18a. ponttal egészül ki:
(E törvény és a honvédelmet érintő jogszabályok alkalmazásában)
„18a. információs művelet: a  műveleti területen lévő személyek és azok csoportjai információs ellátottságának 
módosítására, valamint a Honvédség erőinek és műveleteinek kedvező információs környezet kialakítására irányuló 
szervezett és rendszerszerűen felépített tevékenységek összessége.”

20. § (1) A Hvt. 81. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg az  e  törvényben meghatározott kibertér 
műveleti feladatokban közreműködő szervezeteket, valamint e feladatok végrehajtásának rendjét.”

 (2) A Hvt. 81. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) Felhatalmazást kap a  honvédelemért felelős miniszter, hogy rendeletben jelölje ki azokat a  honvédelmi 
érdekhez közvetlenül kapcsolódó tevékenységet folytató gazdasági társaságokat, amelyek tekintetében 
a 22/A. §-ban meghatározott jogköröket gyakorolja.”

21. § (1) A  Hvt. 62/A.  § (8)  bekezdésében a  „figyelemmel, rendeletben határozza” szövegrész helyébe a  „figyelemmel 
határozza” szöveg lép.

 (2) A Hvt. 83. § a) pontjában az „a III/A. és III/B. Fejezetek” szövegrész helyébe az „a 22/A. §, a III/A. Fejezet, a III/B. Fejezet” 
szöveg lép.

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

22. § (1) A  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi  
CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 23. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A munkaadó létszámának megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni)
„e) a honvédek jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerződéses állományú katonát,”

 (2) Az Mmtv. 23. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdéstől eltérően mentesül a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének kötelezettsége alól különösen]
„c) a honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló törvény szerinti honvédelmi szervezet, valamint a  honvédelemért felelős miniszter fenntartói irányítása alá 
tartozó szakképző intézmény,”

8. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

23. §  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 60.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a „közalkalmazotti” 
szövegrész helyébe a „közalkalmazotti, honvédelmi alkalmazotti” szöveg lép.

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

24. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 2.  § 12.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„12. honvéd tisztjelölt: a  honvédtiszti alapképzésre felvételt nyert személy, aki a  képzés időtartama alatt hallgatói 
jogviszonyban és a XX. Fejezetben meghatározottak szerinti szerződéses szolgálati viszonyban áll,”
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25. §  A Hjt. 11. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„11. A tájékoztatás és a bejelentés
14. § (1) A felek kölcsönösen kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásáról 
tájékoztatni, amely a  szolgálati viszony létesítése, módosítása vagy megszüntetése, valamint az  e  törvényben 
meghatározott jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges.
(2) A  tájékoztatást olyan időben és módon kell megtenni, hogy az  lehetővé tegye a  jog gyakorlását és 
a kötelezettség teljesítését.
14/A.  § Az e  törvényben meghatározott bejelentési kötelezettséggel összefüggő ügyekben a  nyilatkozat írásban, 
papíralapon vagy elektronikus úton nyújtható be.”

26. §  A Hjt. 55. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„55. § (1) Az állomány tagja megbízható
a) üres szolgálati beosztás ellátásával, vagy
b) szolgálati beosztása ellátásában legalább harminc napig akadályozott személy helyettesítésével,
feltéve, hogy a  szolgálati beosztás ellátásához miniszteri rendeletben előírt végzettségi, képzettségi, rendfokozati 
követelményeknek és az alkalmassági feltételeknek megfelel.
(2) A megbízásra az eredeti beosztás ellátása alóli mentesítéssel vagy az eredeti beosztás ellátása mellett kerülhet 
sor, és a  megbízás időtartama az  egy évet nem haladhatja meg. Az  eredeti beosztás ellátása mellett történő 
megbízásra az állomány tagjának beleegyezésével kerülhet sor.
(3) Szervezetszerű függetlenített helyettesnek a  parancsnoka helyettesítésére szóló megbízás csak az  eredeti 
beosztás ellátása alóli mentesítéssel történhet.
(4) Az állomány tagja kizárólag egy szolgálati beosztás ellátásával bízható meg, és egy szolgálati beosztás ellátásával 
kizárólag az állomány egy tagja bízható meg.
(5) Az  eredeti beosztás ellátása alóli mentesítéssel történő megbízás időtartama alatt az  állomány tagja részére 
a  megbízással betöltött beosztás szerinti illetmény jár. Ha a  megbízással betöltött beosztás szerinti illetmény 
távolléti díjba tartozó elemeinek együttes összege kevesebb, mint az  eredeti beosztás szerinti illetmény távolléti 
díjba tartozó elemeinek együttes összege, akkor az  illetmény távolléti díjba tartozó elemeit az  eredeti beosztás 
szerint kell megállapítani.
(6) Az eredeti beosztás ellátása mellett történő megbízás időtartama alatt az állomány tagja havonta a megbízással 
betöltött beosztáshoz rendszeresített rendfokozathoz tartozó besorolási osztály és besorolási kategória szerinti 
alapilletmény 20%-ának megfelelő összegű fokozott igénybevételi illetménypótlékra jogosult. Az eredeti beosztás 
ellátása mellett történő megbízás esetén az  állomány megbízott tagja részére a  megbízással ellátott beosztás 
ellátásából adódó túlszolgálat nem rendelhető el.
(7) Vezetői beosztást betöltő személy számára a beosztottja helyettesítéséért díjazás nem fizethető.
(8) A megbízás bármikor, indokolás nélkül visszavonható.
(9) Az állomány tagjának a megbízás megszüntetésére irányuló kérelme elutasítása esetén a megbízás fenntartását 
indokolni kell.”

27. §  A Hjt. 59. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A veszélyhelyzet időtartama alatt a szolgálati viszony a 38. § (8) bekezdésétől, a 68. § (1) bekezdés b) pontjától 
eltérően nem szűnik meg a  törvény erejénél fogva az ott meghatározott kiképzési, képzési és vizsgakötelezettség 
teljesítésének elmulasztása esetén. Az  állomány tagja a  veszélyhelyzet megszűnését követő hat hónapon belül 
teljesítheti a  kiképzési, a  képzési és vizsgakötelezettségét, amelyhez szükséges feltételeket a  munkáltató köteles 
biztosítani. A  kiképzési, a  képzési és vizsgakötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén az  állomány tagjának 
szolgálati viszonya a veszélyhelyzet megszűnését követő naptól számított hat hónap elteltével megszűnik.”

28. §  A Hjt. 68/B. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Katonai bírói tisztségre vagy ügyészségi alkalmazotti munkakörbe történt vezénylés esetén a  (4)  bekezdés 
szerinti határidőt az  alkalmatlanság miniszteri rendeletben meghatározott módon történő ismételt 
megállapításától, vagy ha az  ismételt alkalmassági vizsgálat nem kötelező, akkor a  vezénylés megszűnésétől kell 
számítani.”
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29. § (1) A Hjt. 68/G. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az egészségkárosodási ellátás számítási alapja a  68/A.  § (3)  bekezdése szerinti esetben az  állomány volt tagját 
az egészségi alkalmatlanság megállapítását közvetlenül megelőző egy hónapra megillető távolléti díj összege]
„d) huszonöt év vagy azt meghaladó, de harminc évet el nem érő szolgálati viszonyban töltött idő esetén 80%-ának,”
(a részére megállapított baleseti ellátás, rehabilitációs ellátás és rokkantsági ellátás együttes bruttó összegével 
csökkentett összege.)

 (2) A Hjt. 68/G. § (2) bekezdése a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
[Az egészségkárosodási ellátás számítási alapja a  68/A.  § (3)  bekezdése szerinti esetben az  állomány volt tagját 
az egészségi alkalmatlanság megállapítását közvetlenül megelőző egy hónapra megillető távolléti díj összege]
„e) harminc év vagy azt meghaladó, de harmincöt évet el nem érő szolgálati viszonyban töltött idő esetén 85%-ának,
f ) harmincöt évet elérő vagy meghaladó szolgálati viszonyban töltött idő esetén 90%-ának”
(a részére megállapított baleseti ellátás, rehabilitációs ellátás és rokkantsági ellátás együttes bruttó összegével 
csökkentett összege.)

30. §  A Hjt. 92. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A  jubileumi jutalomra való jogosultság, valamint a  felmentési idő számítása szempontjából a  kormányzati 
szolgálati, a  honvédelmi alkalmazotti, rendvédelmi szerveknél hivatásos szolgálati, a  rendvédelmi igazgatási 
szolgálati, az állami szolgálati, a közszolgálati és a közalkalmazotti jogviszonyban, az adó- és vámhatósági szolgálati 
jogviszonyban, valamint a  2013. június 30-ig közszolgálati jogviszonyban eltöltött, vagy ilyennek minősített 
időket, a pótszabadság mértéke szempontjából ezek mellett a munkaviszonyban eltöltött időt is be kell számítani. 
Ha a  szolgálati viszonyban töltött idő megállapításakor azonos időtartamra több jogviszony vehető figyelembe, 
közülük erre az időre csak egy jogviszony számítható be.”

31. §  A Hjt. 115. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  szülési szabadság idejére járó illetmény személyi jövedelemadóval és a  munkavállalót terhelő 
társadalombiztosítási járulékkal csökkentett – az  adó- és járulékkedvezmények figyelmen kívül hagyásával 
számított – havi összege nem lehet kevesebb, mint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti 
csecsemőgondozási díj személyi jövedelemadóval csökkentett – az adókedvezmények figyelmen kívül hagyásával 
számított – naptári napi összegének a harmincszorosa.”

32. § (1) A Hjt. 123. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az  állomány bírósági szervezethez, a  bíróságok igazgatási feladatait ellátó szervezethez vagy az  ügyészi 
szervezethez vezényelt, a  46.  § (1)  bekezdés b)  pontja, valamint ezen vezénylés megszűnését követően  
a  46.  § (1)  bekezdés f )–o), q)–s) és v)  pontja alapján rendelkezési állományba tartozó tagjának alapilletményét,  
ha az az (5) bekezdés alapján nem állapítható meg, vagy ha e szervezeteknél a kinevezése határozatlan idejű,
a) a kijelölt regionális nyomozó ügyészségek, a  kijelölt törvényszékek, a  Központi Nyomozó Főügyészség, 
a  főügyészségek, illetve a  járási (kerületi) ügyészségek esetében az  I. besorolási osztály és a viselt rendfokozatnak 
megfelelő besorolási kategória,
b) a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség és a  Fővárosi Ítélőtábla esetében a  II. besorolási osztály és a  viselt 
rendfokozatnak megfelelő besorolási kategória,
c) a Legfőbb Ügyészség és az Országos Bírósági Hivatal esetében a III. besorolási osztály és a viselt rendfokozatnak 
megfelelő besorolási kategória
alapján kell megállapítani, azzal, hogy az alapilletmény összege nem lehet kevesebb, mint a vezénylést megelőző 
napon érvényes alapilletmény összege.”

 (2) A Hjt. 123. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  (1)–(4)  bekezdést az  állomány 46.  § (1)  bekezdés e)  pontja szerinti rendelkezési állományba tartozó, vagy 
a  nem Magyarországon települő honvédelmi szervezet vagy a  Magyarországon települő honvédelmi szervezet 
külföldön működő szervezeti elemének szolgálati beosztásában tartós külföldi szolgálatot teljesítő tagja esetében 
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha a tartós külföldi szolgálatot megelőző napon alapilletményre
a) eltérő besorolási osztály szerint volt jogosult, mint a  külföldi szolgálat során betöltött beosztáshoz tartozó 
besorolási osztály, vagy
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b) a (4) bekezdés d) vagy e) pontja alapján volt jogosult,
akkor a külföldi szolgálat alatt részére járó alapilletményt a magasabb illetményt biztosító besorolási osztály vagy 
vezénylő zászlósi vagy felsővezetői beosztási szint szerint kell részére megállapítani a  külföldi szolgálatra történő 
vezénylést megelőző napon érvényes szorzószámok alkalmazásával.”

33. §  A Hjt. 128. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) A  (3)  bekezdéstől eltérően naponta miniszteri rendeletben meghatározott összegű fokozott igénybevételi 
illetménypótlékra jogosult az  állomány azon tagja, aki miniszteri rendeletben meghatározottak szerint tábori 
körülmények között végrehajtott kiképzésen vesz részt. Ebben az esetben nem alkalmazható a 104. § és a 247/H. §.”

34. §  A Hjt. 170. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Leírással kell rendezni)
„e) a kárt, ha azt nem szándékosan okozták és annak összege az 5000 Ft-ot nem haladja meg.”

35. §  A Hjt. 215. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megszűnik az önkéntes tartalékos szolgálati viszony akkor is, ha)
„a) az önkéntes tartalékos katona hivatásos, szerződéses vagy honvéd altiszt-jelölt szolgálati viszonyt létesít,”

36. §  A Hjt. 219. §-a a következő (1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1d) Az  (1) és (1c)  bekezdéstől eltérően a  214.  § (1a)  bekezdése szerinti önkéntes tartalékos katona számára 
a tényleges szolgálatteljesítésének jellegére tekintettel laktanyai elhelyezés is biztosítható.”

37. §  A Hjt. 128–133. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„128. Általános rendelkezések
225. § (1) A  honvéd tisztjelölt elsődleges szolgálati kötelezettsége a  katonatiszti életpályára történő felkészülés. 
A  honvéd tisztjelölt szerződéses szolgálati viszonyban teljesít katonai szolgálatot, amelyben mindkét felet 
jogszabályban és a szerződésben meghatározott kötelezettségek terhelik, és jogosultságok illetik meg.
(2) A honvéd tisztjelöltekre e törvény állomány tagjára vonatkozó rendelkezéseit az e Fejezetben foglalt eltérésekkel 
kell alkalmazni.
(3) Nem alkalmazható a  33.  § (3)  bekezdése, a  34.  §, a  35.  § (2), (3), (5)  bekezdése, a  38.  § (1), (2), (6), (9), 
(10)  bekezdése, a  39.  §, a  40.  § (2)  bekezdése, a  42.  § (1)  bekezdése, (2)  bekezdés b)–e)  pontja, (3)  bekezdése, 
a  43–45.  §, a  46.  § (1)  bekezdés a)–i) és k)–v)  pontja, (2)–(5)  bekezdése, a  47–57.  §, az  58/A–58/E.  §,  
az  59.  § (1)  bekezdés d)  pontja, (2)  bekezdés c)  pontja, a  62.  § (1)  bekezdése, (2)  bekezdés c) és f )–g)  pontja,  
(2a)–(7)  bekezdése, a  63–66.  §, a  67.  § (1)  bekezdés e)–i)  pontja, a  68.  § (1)  bekezdés a), b), g) és h), pontja, 
a  69.  §, a  70.  § (3)  bekezdése, a  76.  §, a  83–87.  §, a  88.  § (2)  bekezdése, a  94–101.  §, a  103–104.  §, a  107.  §,  
a  108.  § (1)  bekezdés j) és k)  pontja, a  109–113.  §, a  117.  § (3)  bekezdése, a  122.  § (1)–(2) és (6)  bekezdése, 
a  123–128.  §, a  134. és 134/A.  §, a  135.  § (1)  bekezdés d)  pontja, (2)  bekezdése, a  137.  § és a  138.  §,  
a 140. § (4) bekezdése, a 140/C. §.
(4) A  140.  § (2)  bekezdés h)  pontja a  honvéd tisztjelöltre utolsó tanéve megkezdése évének július 1. napjától 
alkalmazható.

129. Az V. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések
226.  § (1) A  honvédtiszti alapképzésre felvételt nyert személy a  Magyar Honvédséggel a  képzés időtartamára 
e  Fejezet szerinti szerződéses szolgálati viszonyt létesít. A  képzés befejezését követően a  szerződése további  
10 évvel meghosszabbodik azzal, hogy a képzés befejezésétől az állomány tagjára a szerződéses szolgálati viszonyra 
vonatkozó általános szabályok vonatkoznak.
(2) A  honvéd tisztjelölt az  állományba vétellel vállalja, hogy honvédtiszti tanulmányait a  legjobb képességei 
szerint folytatja, a  tanulmányai befejezését követően honvédelmi szervezetnél kötelezően szolgálati viszonyban 
töltött időként legalább 10 év időtartamú szolgálatot teljesít, ide nem értve az  önkéntes tartalékos szolgálatot.  
A  Magyar Honvédség azt vállalja, hogy a  honvéd tisztjelölt honvédtiszti tanulmányait támogatja, ezek sikeres 
befejezését követően tiszti állományba veszi, és megfelelő szolgálati beosztásban foglalkoztatja.
(3) A honvéd tisztjelölt a képzési követelményt az adott szakra vonatkozó, jogszabályban meghatározott képzési idő 
alatt köteles teljesíteni. A hallgatói jogviszony szünetelésének időtartama a képzési időbe nem számít bele.
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(4) A honvéd tisztjelölt részére a szerződést és a munkaköri leírását legkésőbb a szolgálatteljesítés első napján át kell 
adni.
(5) A honvéd tisztjelölt a beiratkozást követően köteles a Magyar Honvédségnél előírt alapkiképzést végrehajtani.
(6) A honvéd tisztjelölt esetében a szerződéses szolgálati viszony létesítésekor hat hónap próbaidőt kell kikötni.
(7) A  35.  § (1)  bekezdését azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  honvéd tisztjelöltet az  állományba vételi 
szerződésben első hallgatói rendfokozatába kell kinevezni.
(8) Ha a  honvédtiszti alapképzésre felvételt nyert személy a  hivatásos vagy a  szerződéses állomány tagja,  
akkor a  hivatásos vagy szerződéses szolgálati viszonya az  e  Fejezet szerinti szerződéses viszony létesítésével 
megszűnik, az addig megszerzett rendfokozatát elveszti, és vele az  (1) bekezdés szerint kell szerződéses szolgálati 
viszonyt létesíteni. Az állomány tagjának szolgálati viszonyát ebben az esetben folyamatosnak kell tekinteni.

130. A VII. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések
227.  § (1) A  honvéd tisztjelölt számára jogszabályban nem meghatározott további tanulmányi vagy képzési 
kötelezettség írható elő a szerződésében.
(2) A  honvéd tisztjelölt felmentési ideje 1 hónap. A  honvéd tisztjelölt és a  munkáltatói jogkört gyakorló ennél 
rövidebb felmentési időben is megállapodhat.
(3) A  honvéd tisztjelölt szolgálati viszonya a  68.  §-ban foglaltak mellett megszűnik a  kizárás fenyítés jogerőre 
emelkedésével.
(4) Ha a honvéd tisztjelölt szolgálati viszonya a képzés időtartama alatt, illetve ha az állomány tagjának a szolgálati 
viszonya a  226.  § (2)  bekezdése szerinti 10 éves határozott idejű szolgálata alatt miniszteri rendeletben 
meghatározott okból szűnik meg, a  honvéd tisztjelöltnek, illetve az  állomány tagjának miniszteri rendeletben 
meghatározott visszafizetési kötelezettsége keletkezik. A  visszafizetési kötelezettség a  szolgálati viszony 
megszűnését követő naptól esedékes.
(5) A  visszafizetési kötelezettség részbeni vagy teljes megfizetése alól a  miniszter – miniszteri rendeletben 
meghatározott rendben – a honvéd tisztjelöltet kérelmére, különös méltánylást érdemlő körülményeire figyelemmel 
mentesítheti.
228.  § (1) Az  a  honvéd tisztjelölt, aki a  tanulmányi és vizsgaszabályzatban, illetve a  tantervben rögzített, 
a tanulmányokban való előrehaladással kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, vagy aki a hallgatói jogviszonyát 
megszünteti,
a) a második évfolyam sikeres befejezését megelőzően legénységi állományban, őrvezető kezdő rendfokozattal,
b) a második évfolyam sikeres befejezését követően altiszti állományban, őrmester kezdő rendfokozattal
a 226. § (1) és (2) bekezdése szerint teljesíti a továbbiakban a szerződéses katonai szolgálatát.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti honvéd tisztjelölt esetében a  226.  § (2)  bekezdése szerint vállalt idő a  hallgatói 
jogviszony megszűnésétől számítandó. A  honvéd tisztjelölt részére az  (1)  bekezdés a) vagy b)  pontja szerinti 
rendfokozatának megfelelő szolgálati beosztást kell biztosítani.
(3) Nem kell biztosítani a  honvéd tisztjelölt számára a  foglalkoztatást az  (1)  bekezdés szerint, ha a  hallgatói 
jogviszonya az e Fejezet szerinti szerződéses szolgálati viszony próbaideje alatt szűnik meg, valamint ha a hallgatói 
jogviszonya az alapfelkészítés teljesítésének hiányában szűnik meg.
(4) A  honvéd tisztjelölt kérelmére a  munkáltatói jogkört gyakorló a  szolgálat érdekére, vagy a  tisztjelölt különös 
méltánylást érdemlő egyéni érdekére tekintettel engedélyezheti az  (1)  bekezdés szerinti legénységi vagy altiszti 
állományba vételt. Ez az állománykategória-váltás nem érinti azt, hogy az állomány tagja a tanulmányai befejezését 
követően honvédelmi szervezetnél a  226.  § (2)  bekezdése szerint legalább 10 év időtartamú szolgálatot köteles 
teljesíteni.
(5) Az (1) és (4) bekezdés szerinti állománycsoport-váltás nem mentesíti az állomány tagját a 226. § (2) bekezdésben 
vállalt szolgálati idő letöltése, valamint a 227. § (4) bekezdése szerinti visszafizetési kötelezettség alól.

131. A VI., a VIII. és a IX. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések
229. § (1) A honvéd tisztjelölt rendfokozata
a) az állományba vétel napjától hallgató őrmester,
b) a második évfolyam megkezdése évének augusztus 20. napjától hallgató törzsőrmester,
c) a harmadik évfolyam megkezdése évének augusztus 20. napjától hallgató főtörzsőrmester,
d) a negyedik évfolyam megkezdése évének augusztus 20. napjától hallgató zászlós.
(2) A  honvéd tisztjelölt rendfokozati jelzése az  őrmesteri, törzsőrmesteri, főtörzsőrmesteri és zászlósi rendfokozati 
jelzéseknek a hallgatói jogállásra utaló megkülönböztető jelzéssel ellátott változata.
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(3) A  honvéd tisztjelölt szolgálatteljesítése kiképzési időnek minősül, amelyet úgy kell megállapítani,  
hogy az  a  honvéd tisztjelölt tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését ne veszélyeztesse. A  honvéd tisztjelölt 
laktanyai elhelyezésre jogosult és kötelezett.
(4) A honvéd tisztjelölt hallgatói jogviszonyának szünetelése a szerződéses szolgálati viszonyának fennállását nem 
érinti. A hallgatói jogviszony szünetelése alatt a honvéd tisztjelölt honvédelmi szervezethez szolgálatteljesítésre és 
szakmai tapasztalatszerzésre, továbbá külföldi képzésre, kiképzésre vezényelhető.
(5) A  honvéd tisztjelölt az  oktatási szünet időtartamára – a  kötelező gyakorlat, kiképzés és a  (4)  bekezdés szerinti 
vezénylés kivételével – mentesül a szolgálatteljesítési és rendelkezésre állási kötelezettség alól.

132. A X. és a XI. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések
230.  § (1) A  honvéd tisztjelölt havonta a  miniszter rendeletében meghatározottak szerinti illetményre jogosult. 
Az  illetmény alapilletményből és tanulmányi díjból, valamint illetménypótlékból áll. Az  alapilletmény legalább 
a garantált bérminimumnak megfelelő összeg. Az alapilletmény évfolyamonkénti eltérő mértékét, a tanulmányi díj 
mértékét és az illetménypótlék összegét a miniszter rendeletben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti illetményen felül a honvéd tisztjelöltet megillető egyéb juttatásokat miniszteri rendelet 
állapítja meg.

133. A XIII. és a XIV. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések
231. § (1) A honvéd tisztjelölttel szemben a 147. § (1) bekezdés a)–d) és f ) pontja szerinti fenyítés szabható ki azzal, 
hogy a 147. § (1) bekezdés c) pontja szerint a  távolléti díjba tartozó illetményelemek együttes összege legfeljebb  
5 hónapra, legfeljebb 20%-kal csökkenthető.
(2) A  honvéd tisztjelölt beosztásából – tanulmányok folytatásától való eltiltás nélkül – legfeljebb a  büntető-, 
a fegyelmi és a méltatlansági eljárás jogerős befejezéséig akkor függeszthető fel, ha a szolgálati helytől távoltartása 
az általa elkövetett cselekmény súlya vagy jellege miatt indokolt.”

38. §  A Hjt. 238. § (2) bekezdése a következő 45–46. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa)
„45. a honvéd tisztjelölteknek a  honvédtiszti alapképzés időtartama alatt, illetve az  állomány tagjának a  10 éves 
határozott idejű szolgálata alatt fennálló visszafizetési kötelezettsége eseteire, módjára, összegére vonatkozó 
szabályokat, a  visszafizetési kötelezettség érvényesítésének, ideértve a  halasztás engedélyezésének rendjét, 
a fizetési könnyítés és a mentesítési eljárás szabályait,
46. a honvéd tisztjelölt alapilletményének évfolyamonkénti eltérő mértékét, a  tanulmányi díjának mértékét, 
az illetménypótlék összegét és az egyéb juttatások körét.”

39. §  A Hjt. a következő 247/G. §-sal egészül ki:
„247/G. § (1) Azon személyek esetében, akik részére 2021. december 31-én a 68/G. § (2) bekezdés d) pontja szerinti 
összegben folyósították az  egészségkárosodási ellátást, de az  egészségkárosodási ellátás megállapításának 
időpontjában a  szolgálati viszonyban töltött idejük alapján a  68/G.  § (2)  bekezdés e) vagy f )  pontjában 
meghatározott számítás szerint jogosultak lettek volna a  magasabb összegre, 2022. január 1-jétől részükre 
a  68/G.  § (2)  bekezdés e) vagy f )  pontja szerinti összegben kell az  egészségkárosodási ellátást megállapítani és 
továbbfolyósítani.
(2) A 115. § (4a) bekezdésében foglaltakat a folyamatban lévő szülési szabadságok tekintetében is alkalmazni kell.
(3) A  honvéd tisztjelölti szolgálati viszony az  egyes törvények honvédelemmel és rendvédelemmel összefüggő 
módosításáról szóló 2021. évi CXLI. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv7.) megállapított 1.  § (1)  bekezdése,  
2. § 12. pontja, 208. § (6) bekezdése, 215. § (1) bekezdés a) pontja és XX. Fejezet alapján – a 2021/2022. tanévben 
képzésüket befejező honvéd tisztjelöltek kivételével – 2022. augusztus 20-án átalakul a  Módtv7.-tel megállapított 
XX. Fejezet szerinti szerződéses katonai szolgálati viszonnyá.
(4) A honvéd tisztjelöltet legkésőbb a (3) bekezdés szerinti időpontot megelőző 120 nappal írásban kell tájékoztatni 
a szolgálati viszony átalakulásáról, és az átalakuló szolgálati viszony tartalmi elemeiről.
(5) A honvéd tisztjelölt – a 2021/2022. tanévben képzésüket befejező honvéd tisztjelöltek kivételével – legkésőbb 
2022. július 15-ig írásban nyilatkozik, hogy a  tisztjelölti szolgálati viszonyának (3)  bekezdés szerinti szerződéses 
katonai szolgálati viszonnyá történő átalakulásához hozzájárul-e. Ha a  honvéd tisztjelölt az  előírt határnapig 
nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a  tisztjelölti szolgálati viszonyának a  Módtv7.-tel megállapított  
XX. Fejezet szerinti katonai szolgálati viszonnyá történő átalakulásához hozzájárult.
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(6) Ha a honvéd tisztjelölt a szolgálati viszonyának (3) bekezdés szerinti átalakulásához nem járul hozzá, a honvéd 
tisztjelölti szolgálati viszonya és ösztöndíjszerződése 2022. július 16. napján megszűnik.
(7) A (3) bekezdés szerinti időpontban a korábban megkötött ösztöndíjszerződés megszűnik.
(8) A  Módtv7.-tel megállapított XX. Fejezet szerinti katonai szolgálati viszony alapján az  illetmény az  átalakulás 
napjától illeti meg a honvéd tisztjelöltet.
(9) A  szolgálati viszony (3)  bekezdés szerinti átalakulásával összefüggésben a  honvéd tisztjelöltnek próbaidő nem 
köthető ki, egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságvizsgálatokat nem kell elvégezni.”

40. §  A Hjt.
 1. 1.  § (1)  bekezdésében az  „ , a  honvéd tisztjelöltekre, és a  honvéd altiszt-jelöltekre” szövegrész helyébe  

az „és a honvéd altiszt-jelöltekre” szöveg,
 2. 2.  § 12b.  pontjában a  „honvéd altiszt-jelöltnek” szövegrész helyébe a  „honvéd altiszt-jelöltnek, valamint 

honvédelmi alkalmazottnak” szöveg,
 3. 2.  § 12b.  pont a)  alpontjában az  „az Országos Képzési Jegyzékben” szövegrészek helyébe  

az „a szakmajegyzékben” szöveg,
 4. 2.  § 26.  pontjában a „kivéve a  honvédelmi szervezetnek minősülő szervezeteket, a  minisztériumok védelmi 

igazgatással foglalkozó szervezeti elemeit, valamint” szövegrész helyébe a „kivéve a honvédelmi szervezetnek 
minősülő szervezeteket, valamint” szöveg,

 5. 46.  § (1)  bekezdés e)  pontjában a „megszűnéséig” szövegrész helyébe a „megszűnéséig, ide nem értve azt,  
aki a külföldi szolgálat időtartama alatt honvédelmi szervezetnél szolgálati beosztást tölt be” szöveg,

 6. 52/A.  § (3)  bekezdésében a  „központi államigazgatási szervek területi” szövegrész helyébe a  „központi 
államigazgatási szervek, valamint azok területi” szöveg,

 7. 59.  § (2)  bekezdés c)  pontjában a  „hivatásos szolgálati jogviszonyba” szövegrész helyébe a  „hivatásos 
szolgálati jogviszonyba, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyba” szöveg,

 8. 123. § (1) bekezdésében a „hét” szövegrész helyébe a „hat” szöveg,
 9. 142.  § (2)  bekezdésében a „balesetének” szövegrész helyébe az „a munkavédelemről szóló törvény szerint 

bejelentett balesetének” szöveg,
10. 208. § (6) bekezdésében az „ösztöndíjára” szövegrész helyébe az „illetményére” szöveg,
11. 234. § (2) bekezdésében a „nemzeti köznevelésről” szövegrész helyébe a „szakképzésről” szöveg,
12. 235. § (2) bekezdésében a „227. § (4) bekezdését” szövegrész helyébe a „226. § (5) bekezdését” szöveg,
13. 235. § (3) bekezdésében a „227. § (5) és (6) bekezdését” szövegrész helyébe a „226. § (6) bekezdését” szöveg
lép.

41. §  Hatályát veszti a Hjt.
a) 32. § (1) bekezdés a) pontja,
b) 208. § (6) bekezdésében az „a hazai ösztöndíján felül” szövegrész,
c) 134. alcíme,
d) 233. § (2) bekezdésében az „ , a 232. § (4) bekezdése” szövegrész.

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

42. §  A honvédségi adatkezelésről, az  egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási 
feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 1. §-a a következő j) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„j) honvéd veterán: az a volt katona, aki a miniszteri rendeletben meghatározottak szerint
ja) 1988. augusztus 1-jét követően a  Honvédség és jogelődje állományában szolgálatot teljesítve igazoltan harci 
cselekményben vett részt, és annak során kiemelkedő helytállást tanúsított,
jb) a Honvédség és jogelődje állományából méltó módon vált ki, erkölcsileg feddhetetlen, és
jc) ilyen személyként – a  miniszteri rendelet alapján létrehozott Veterán Grémium (a továbbiakban: Grémium) 
határozatával – elismerésre került.”
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43. §  A Haktv. a következő 4/B. alcímmel egészül ki:
„4/B. A Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosításával összefüggő 
egészségügyi adatkezelés
8/J. § (1) A Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása érdekében az egészségügyi 
adatkezelést végző honvédelmi szervezet kezeli az  adatkezeléssel érintett személyek (3)  bekezdésben megjelölt 
személyes adatait.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti adatkezelés célja az  érintettek egészségi állapotának előzetes felmérése, az  egyéni 
alkalmasság megállapítása, felkészülés az  egészségügyi ellátás megszervezésére és az  esetlegesen felmerülő 
speciális igények biztosítására, valamint az egészségügyi ellátás biztosítása.
(3) Az egészségügyi feladatokat ellátó szakállomány kezeli az érintettek alábbi adatait:
a) családi és utónév, születési név, nem, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely,
b) elérhetőségi adatok,
c) Társadalombiztosítási Azonosító Jel,
d) szomatometriai adatok,
e) testi egészségi és pszichikai állapotra vonatkozó egészségügyi adatok, az  alapbetegségre, gyógyszerszedésre, 
allergiára, speciális étkezési igényre vonatkozó adatok, jelenlegi és korábbi gyógykezelésre, orvosi ellenőrzés 
tényére és okára, korábbi kórházi vagy szanatóriumi kezelés időpontjára és okára, korábbi műtétre vonatkozó 
adatok, nem kötelező védőoltás felvételére vonatkozó információk,
f ) az egyéni alkalmasság meglétére vagy annak hiányára vonatkozó adatok.
(4) Az  egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet felhívása alapján, a  (3)  bekezdés a)–e)  pontjában 
megjelölt személyes adatok kezelése az  érintettek adatszolgáltatásán alapul. Az  érintett haladéktalanul köteles 
jelezni az egészségi állapotában bekövetkező változást az adatkezelő részére.
(5) Az  egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet a  Honvédelmi Tanács és a  Kormány speciális 
működési feltételeinek biztosításával kapcsolatos feladatok megszervezése és végrehajtása céljából az  egyéni 
alkalmasság minősítésének eredményéről tájékoztatja a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett 
minisztériumot.
(6) Az  (1)  bekezdés szerinti adatkezelés azon érintettek esetében, akik az  előzetes állapotfelmérés során 
egészségileg alkalmatlan minősítést kaptak, az  alkalmatlanság megállapítását követő 45 napig, illetve 
az adatkezelési cél (7) bekezdés szerinti adatpontosítás eredményeként megállapításra kerülő megszűnése esetén 
az  arról való tudomásszerzés napjáig tart. Az  alkalmas minősítéssel rendelkező érintettek adatai kezelésének 
szükségességét legalább háromévente felül kell vizsgálni.
(7) Az  egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet a  felülvizsgálatot megelőzően és azt követően 
folyamatosan egyeztetést folytat a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériummal,  
amely adatpontosítás érdekében adatot szolgáltat az érintett személyi állomány körét illetően.”

44. § (1) A Haktv. 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  személyügyi szakterület a  Honvédség személyi állománya, valamint ezek társadalombiztosítási, szociális 
vagy kegyeleti gondoskodásra jogosult hozzátartozói és az  egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban 
foglalkoztatottak 2.  melléklet szerinti adatait, valamint az  ösztöndíjra jogosult, ösztöndíjban részesült érintettek  
(a továbbiakban: ösztöndíjban részesülő) 6/B. alcímben meghatározott adatait kezeli.
(2) A  személyügyi szakterület adatait – személyi állománya vonatkozásában – a  honvédelmi szervezet és 
a  Honvédség központi személyügyi feladatai elvégzésére kijelölt szervezete kezeli. Az  ösztöndíjban részesülők 
adatait az ösztöndíj megállapítására és kifizetésének előkészítésére jogosult honvédelmi szervezet kezeli.”

 (2) A Haktv. 10. § (5) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A személyügyi nyilvántartásban történő adatkezelés célja)
„d) az ösztöndíjban részesülők esetében az  ösztöndíj megállapítása, kifizetése, kifizetésének előkészítése és 
az  adatok pénzügyi és számviteli feladatok ellátása érdekében történő továbbítása, nyilvántartása, valamint 
a kapcsolattartás.”
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45. § (1) A Haktv. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  személyügyi szakterület által kezelt adatokhoz elektronikus úton közvetlenül hozzáférhetnek  
a  6.  § (1)  bekezdésében meghatározott hozzáférés szerinti mértékben és az  annak alapjául szolgáló iratokba 
betekinthetnek az 1. § e) pontja szerinti foglalkoztatottak jogviszonyával, illetve az egyéb munkavégzésre irányuló 
jogviszonnyal, valamint az  ösztöndíjakkal kapcsolatos döntések előkészítése és meghozatala, azok végrehajtása, 
ellenőrzési, felügyeleti jogaik gyakorlása és vizsgálatok lefolytatása, továbbá statisztikai adatok előállítása, tervezési 
feladatok végrehajtása, a  honvédelmi szervezetek jogi képviseletének ellátása céljából a  feladata ellátáshoz 
szükséges mértékig
a) a miniszter, a miniszter által vezetett minisztérium államtitkára, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkára, 
valamint a Magyar Honvédség parancsnoka és helyettese, az altisztek vonatkozásában az MH vezénylő zászlós,
b) vezénylés, kirendelés esetén a vezénylés, kirendelés helye szerinti honvédelmi szervezet személyügyi szervének 
kijelölt tagja,
c) az alárendeltjei vonatkozásában a teljesítményértékelést végző személy, a szolgálati elöljáró, az állományilletékes 
parancsnok, a vezénylő zászlós és a szakmai felelős,
d) az állomány érintett tagjait illetően a  szolgálati panasz, a  fegyelmi, a  kártérítési, a  szabálysértési, a  büntető, 
a méltatlansági, valamint a szociális ügyben eljáró személy vagy bizottság, munkacsoport tagjai, továbbá a panasz 
és beadvány elbírálásának előkészítésében eljáró személyek,
e) a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzést végző személy,
f ) a honvédelmi szervezet jogi képviseletét ellátó szervezet kijelölt tagja,
g) a honvédelmi szervezetnél katonai foglalkoztatás felügyeleti hatósági ellenőrzést végző szerv kijelölt tagja,
h) az államháztartási belső ellenőrzési tevékenységet végző személy,
i) a Honvédség központi pénzügyi és számviteli feladatát ellátó honvédelmi szervezet kijelölt tagja,
j) a honvédelmi szervezetnél az  érintett illetmény számfejtését befolyásoló adatok tekintetében 
az illetményszámfejtést végző szerv kijelölt tagja,
k) a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerv kijelölt tagja adatfeldolgozói feladatai 
ellátásának mértékéig,
l) a Honvédség haderőtervezési és szervezési feladatainak ellátásáért, valamint szervezet fejlesztéséért felelős szerv 
kijelölt tagja a haderőtervezési és szervezési feladatai végrehajtását befolyásoló adatok tekintetében,
m) az önkéntes tartalékos katona adatai tekintetében a katonai igazgatás lakóhely szerint illetékes területi szervének 
kijelölt tagja,
n) a miniszter által vezetett minisztérium humánpolitikai, tervezési és koordinációs, valamint kontrolling feladatokat 
ellátó önálló szervezeti egysége kijelölt tagja.”

 (2) A Haktv. 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  személyügyi szakterület a  pénzügyi szakterület által végzett feladatainak ellátása érdekében továbbítja 
azokat a feladatai ellátásához szükség adatokat, amelyeket az a 14. melléklet szerint kezelhet.”

46. §  A Haktv. a következő 6/B. alcímmel egészül ki:
„6/B. Az ösztöndíjakkal kapcsolatos adatkezelések külön szabályai
13/C.  § (1) A  Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíj vonatkozásában a  Honvéd Kadét Programban részt vevő 
partneriskolával szerződő honvédelmi szervezet az ösztöndíjban részesülők következő adatait kezeli:
a) családi és utónevét, születési nevét,
b) születési helyét és idejét,
c) anyja születési nevét,
d) lakóhelyét,
e) adóazonosító jelét,
f ) telefonszámát, e-mail-címét, levelezési címét,
g) bankszámlaszámát,
h) Társadalombiztosítási Azonosító Jelét,
i) oktatási intézmény megnevezését, tanulói státuszát, és
j) tanulmányi igazolását.
(2) Kiskorú ösztöndíjban részesülő esetén, az  adatkezelő az  (1)  bekezdésben meghatározott adatokon túl kezeli 
a törvényes képviselő
a) családi és utónevét, születési nevét,
b) születési helyét és idejét,
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c) anyja születési nevét,
d) lakóhelyét.
(3) Az adatkezelő honvédelmi szervezet részére az (1) bekezdés szerinti adatokat a Honvéd Kadét Programban részt 
vevő partneriskola továbbítja az ösztöndíj megállapítása és kifizetése céljából.
(4) Az ösztöndíj kifizetésével összefüggő feladatokat a pénzügyi szakterület látja el.
(5) Az  adatkezelő honvédelmi szervezet az  érintett adatait a  Honvéd Kadét Programban részt vevő partneriskola 
(3)  bekezdésben meghatározott adattovábbításától az  érintett tanulói jogviszonyának megszűnését vagy 
megszüntetését követő 3 évig kezeli.
(6) A  Honvéd Kadét Programban részt vevő partneriskola az  adatkezelő honvédelmi szervezetet tájékoztatja 
az érintett tanulói jogviszonyának megszűnéséről vagy megszüntetéséről.
13/D.  § (1) A  Lippai Balázs esélyegyenlőségi ösztöndíj vonatkozásában a  honvédelemért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium mint adatkezelő honvédelmi szervezet az ösztöndíjra pályázók és az ösztöndíjban részesülők 
következő adatait kezeli:
a) családi és utónevét, születési nevét,
b) születési helyét és idejét,
c) anyja születési nevét,
d) lakóhelyét,
e) telefonszámát, e-mail-címét, levelezési címét,
f ) oktatási intézmény megnevezését, tanulói státuszát,
g) tanulmányi igazolását,
h) a honvédelmi alapismeretek tantárgy felvételét igazoló dokumentumot,
i) tanulmányi átlageredményt igazoló bizonyítvány, leckekönyv hitelesített másolatát,
j) hátrányos helyzetet igazoló dokumentum vagy annak hitelesített másolatát,
k) nyertes pályázó esetén
ka) bankszámlaszámát,
kb) adóazonosító jelét,
kc) Társadalombiztosítási Azonosító Jelét.
(2) Az adatkezelő honvédelmi szervezet részére az (1) bekezdés szerinti adatokat az ösztöndíjra pályázó szolgáltatja.
(3) Az ösztöndíj kifizetésével összefüggő feladatokat a pénzügyi szakterület látja el.
(4) Az  adatkezelő honvédelmi szervezet az  ösztöndíjra pályázó és az  ösztöndíjban részesülő (1)  bekezdésben 
meghatározott adatait
a) nyertes pályázat esetén az ösztöndíj folyósításának megszüntetését követő 3 évig,
b) eredménytelen vagy elutasított pályázat esetén a pályázat elbírálását követő 3 évig
kezeli.
(5) Az  (1)  bekezdésben meghatározott adatokba pályázat elbírálása és az  ösztöndíj odaítélése céljából 
betekinthetnek a pályázat elbírálását és az ösztöndíj odaítélést végző bizottság tagjai.
13/E.  § (1) A  Mészáros Lázár ösztöndíj vonatkozásában a  Honvédség központi személyügyi feladatai elvégzésére 
kijelölt szervezete és a  szerződések megkötésére kijelölt honvédelmi szervezet az  ösztöndíjra pályázók és 
az ösztöndíjban részesülők következő adatait kezeli:
a) családi és utónevét, születési nevét,
b) születési helyét és idejét,
c) anyja születési nevét,
d) lakóhelyét,
e) büntetlen előéletre vonatkozó adatát,
f ) telefonszámát, e-mail-címét, levelezési címét,
g) oktatási intézmény megnevezését, tanulói státuszát,
h) tanulmányi igazolását,
i) nyertes pályázó esetén
ia) pályaalkalmassági vizsgálat eredményét,
ib) Társadalombiztosítási Azonosító Jelét,
ic) adóazonosító jelét,
id) bankszámlaszámát.
(2) Az adatkezelő honvédelmi szervezet részére az (1) bekezdés szerinti adatokat az ösztöndíjra pályázó szolgáltatja.
(3) Az ösztöndíj kifizetésével összefüggő feladatokat a pénzügyi szakterület látja el.
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(4) A Honvédség központi személyügyi feladatai elvégzésére kijelölt szervezete az (1) bekezdésben meghatározott 
adatokat a pályázat beérkezésétől azok elbírálásáig kezeli, amelyeket az elbírálást követően továbbít a szerződések 
megkötésére kijelölt honvédelmi szervezet részére.
(5) A szerződések megkötésére kijelölt honvédelmi szervezet az (1) bekezdésben meghatározott adatokat
a) nyertes pályázat esetén az ösztöndíj folyósításának megszüntetését követő 3 évig,
b) eredménytelen vagy elutasított pályázat esetén az  eredménytelen vagy elutasított pályázatokkal kapcsolatos 
feladatok ellátásáig, de legkésőbb a pályázat elbírálását követő 3 évig
kezeli.
(6) Az  (1)  bekezdésben meghatározott adatokba pályázat elbírálása és az  ösztöndíj odaítélése céljából 
betekinthetnek a pályázat elbírálását és az ösztöndíj odaítélést végző bizottság tagjai.
13/F.  § (1) Az  önkéntes tartalékosok ösztöndíja vonatkozásában, a  pályázatok kiírására, elbírálására és az  ezzel 
összefüggő kiértesítésre kijelölt honvédségi szervezet és a szerződések megkötésére kijelölt honvédelmi szervezet 
az ösztöndíjra pályázók és az ösztöndíjban részesülők következő adatait kezeli:
a) családi és utónevét, születési nevét,
b) születési helyét és idejét,
c) anyja születési nevét,
d) lakóhelyét,
e) büntetlen előéletre vonatkozó adatát,
f ) telefonszámát, e-mail-címét, levelezési címét,
g) oktatási intézmény megnevezését, tanulói státuszát,
h) tanulmányi igazolását,
i) nyertes pályázó esetén:
ia) pályaalkalmassági vizsgálat eredményét,
ib) Társadalombiztosítási Azonosító Jelét,
ic) adóazonosító jelét,
id) bankszámlaszámát.
(2) Az adatkezelő honvédelmi szervezet részére az (1) bekezdés szerinti adatokat az ösztöndíjra pályázó szolgáltatja.
(3) Az ösztöndíj kifizetésével összefüggő feladatokat a pénzügyi szakterület látja el.
(4) A  pályázatok kiírására, elbírálására és az  ezzel összefüggő kiértesítésre kijelölt honvédelmi szervezet 
az  (1)  bekezdésben meghatározott adatokat a  pályázat beérkezésétől azok elbírálásáig kezeli, amelyeket 
az elbírálást követően továbbít a szerződések megkötésére kijelölt honvédelmi szervezet részére.
(5) A szerződések megkötésére kijelölt honvédelmi szervezet az (1) bekezdésben meghatározott adatokat
a) nyertes pályázat esetén az ösztöndíj folyósításának megszüntetését követő 3 évig,
b) eredménytelen vagy elutasított pályázat esetén az  eredménytelen vagy elutasított pályázatokkal kapcsolatos 
feladatok ellátásáig, de legkésőbb a pályázat elbírálását követő 3 évig
kezeli.
(6) Az (1) bekezdés a)–i) pontjában meghatározott adatokba a pályázat elbírálása és az ösztöndíj odaítélése céljából 
betekinthetnek a pályázat elbírálását és az ösztöndíj odaítélését végző bizottság tagjai.
13/G. § (1) A honvédelmi árvák ösztöndíja vonatkozásában a Honvédség központi személyügyi feladatai elvégzésére 
kijelölt szervezete mint adatkezelő honvédelmi szervezet az  ösztöndíjra pályázók és az  ösztöndíjban részesülők 
következő adatait kezeli:
a) családi és utónevét, születési nevét,
b) születési helyét és idejét,
c) anyja születési nevét,
d) lakóhelyét,
e) telefonszámát, e-mail-címét, levelezési címét,
f ) oktatási intézmény megnevezését, tanulói státuszát,
g) tanulmányi igazolását,
h) az árvaellátást megállapító határozat másolatát,
i) a jogosultság megállapításához szükséges, hatóság által kibocsátott igazolást,
j) nyertes pályázó esetén:
ja) Társadalombiztosítási Azonosító Jelét,
jb) adóazonosító jelét,
jc) bankszámlaszámát.
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(2) Kiskorú ösztöndíjban részesülő esetén, az  adatkezelő az  (1)  bekezdésben meghatározott adatokon túl kezeli 
a törvényes képviselő
a) családi és utónevét, születési nevét,
b) születési helyét és idejét,
c) anyja születési nevét,
d) lakcímét.
(3) Az adatkezelő honvédelmi szervezet részére az (1) bekezdés szerinti adatokat az ösztöndíjra pályázó szolgáltatja.
(4) Az ösztöndíj kifizetésével összefüggő feladatokat a pénzügyi szakterület látja el.
(5) Az  adatkezelő honvédelmi szervezet az  ösztöndíjra pályázó és az  ösztöndíjban részesülő (1)  bekezdésben 
meghatározott adatait
a) nyertes pályázat esetén az ösztöndíj folyósításának megszüntetését követő 3 évig,
b) eredménytelen vagy elutasított pályázat esetén a pályázat elbírálását követő 3 évig
kezeli.”

47. §  A Haktv. 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az érdekvédelmi nyilvántartásban történő adatkezelés célja
a) a honvédségi nyugdíjasnak, a nyugállományú katonának, a köztársasági elnök által szolgálaton kívüli állományba 
felvett személynek,
b) a hivatásos, a szerződéses és az önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítéssel, vagy a hadkötelezettség alapján 
történő katonai szolgálatteljesítéssel összefüggő baleset, betegség, sebesülés miatt társadalombiztosítási, illetve 
szociális ellátásra jogosultaknak,
c) az állomány elhunyt tagjának, az  önkéntes tartalékos szolgálatteljesítéssel vagy a  hadkötelezettség alapján 
történő katonai szolgálatteljesítéssel összefüggésben elhunyt katonának, az  elhunyt nyugállományú katonának, 
az  elhunyt honvédségi nyugdíjasnak, az  elhunyt kormánytisztviselőnek, az  elhunyt kormányzati ügykezelőnek, 
az elhunyt honvédelmi alkalmazottnak és az elhunyt közalkalmazottnak,
d) az a)–c) pont szerint ellátásra jogosult hozzátartozóinak és
e) az egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony alapján foglalkoztatott állomány esetén a jogviszony megszűnését 
vagy megszüntetését követően, a Honvédséggel kötött egyéni megállapodás alapján
társadalombiztosítási, szociális, kegyeleti ellátásai megállapításának és folyósításának biztosítása, elismerés 
adományozása, valamint az  érintetti kör tájékoztatása tájékoztatók és honvédségi kiadványok megküldésével, 
az  érintettek véleményének, álláspontjának kikérése, megismerése, valamint kiemelt eseményekről, különösen 
évfordulókról, emléknapokról történő megemlékezés köszöntő levelek megküldésével vagy személyes 
kapcsolattartással.”

48. §  A Haktv. a következő 8/A. alcímmel egészül ki:
„8/A. Veterán nyilvántartás
16/A. § (1) A Honvédség felsőszintű vezetéséért felelős honvédelmi szervezet a jogállás odaítélésének előkészítése, 
elbírálása, nyilvántartása, a  jogállásra való jogosultság és annak megszűnésének megállapítása, valamint 
kapcsolattartás céljából kezeli az érintettek (2) bekezdésben meghatározott adatait.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott célból az adatkezelő az érintettek következő adatait kezeli:
1. családi és utónév (születési név),
2. születési hely, idő,
3. anyja születési neve,
4. személyi azonosító,
5. lakóhely, tartózkodási hely, levelezési cím, telefonszáma, vezetékes és mobil telefonszáma, elektronikus 
elérhetősége,
6. értesítendő személy neve, címe, telefonszáma, vezetékes és mobil telefonszáma, elektronikus elérhetősége,
7. adóazonosító jel, Társadalombiztosítási Azonosító Jel,
8. büntetlen előéletre vonatkozó adat,
9. elhalálozás ténye, és az ezt alátámasztó halotti anyakönyvi kivonat másolata,
10. a szolgálati viszony jellege,
11. a szolgálati viszony kezdete,
12. a szolgálati viszonyra vonatkozó adatok,
13. elért rendfokozat(ok),
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14. a szolgálat során elért címek,
15. betöltött beosztás(ok), szolgálatteljesítés szerinti helyőrségek,
16. kitüntetések, egyéb elismerések,
17. külföldi szolgálatteljesítésekre vonatkozó adatok,
18. harci cselekményben való részvételre, és annak során tanúsított kiemelkedő helytállásra, valamint sebesülésre 
vonatkozó adatok,
19. a szolgálati viszony megszűnésének jellege, oka, ideje,
20. a veterán jogállásról való döntés.
(3) A (2) bekezdés szerinti adatokat
a) a Honvédség központi irattározási feladatát ellátó honvédelmi szervezete az irattári nyilvántartásból,
b) az érintett honvédelmi szervezete az érintett jogviszonyának megszűnésekor, megszüntetésekor vagy
c) az érintett
továbbítja az (1) bekezdésben meghatározott adatkezelő részére.
(4) A (3) bekezdés a) pontja esetén akkor használhatók fel az adatkezelő részére megküldött adatok, ha az érintett 
részt kíván venni az  eljárásban. A  személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szervtől kapcsolattartás céljából 
a Honvédség központi irattározási feladatát ellátó honvédelmi szervezete adatot igényelhet.
(5) Az  érintett honvédelmi szervezete a  (2)  bekezdés szerinti adatokat a  (3)  bekezdés b)  pontja szerint abban 
az esetben továbbítja az adatkezelő részére, ha az érintett részt kíván venni az eljárásban.
(6) A (2) bekezdésben meghatározott adatokba a döntés előkészítése és meghozatala céljából a Grémium titkára és 
tagjai betekinthetnek.
(7) Ha nem áll rendelkezésre a  döntéshez szükséges valamennyi adat, úgy az  adatkezelő a  (3)  bekezdés  
a) és b) pontjában meghatározott adatkezelőktől további, a (2) bekezdésnek megfelelő adatok továbbítását kérheti.
(8) Az  adatkezelő a  Honvédség központi pénzügyi és számviteli feladatai elvégzésére kijelölt szervezet részére 
az általa végzett feladatainak ellátása céljából továbbítja a (2) bekezdés 1., 3, 4. pontja szerinti, valamint az 5. pontja 
szerinti lakóhelyre, tartózkodási helyre, levelezési címre vonatkozó adatokat, a  7.  pontja szerinti adóazonosító 
jelre vonatkozó adatokat, továbbá a  13.  pontja szerinti adatok közül az  utolsó viselt rendfokozatra vonatkozó és 
a 20. pontja szerinti adatot.
(9) Az adatkezelő az adatkezelés szükségességét az adatok nyilvántartásban történő rögzítésétől számított 3 évente 
felülvizsgálja.”

49. §  A Haktv. 19. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Pénzügyi szakterület a  Honvédség személyi állománya, az  ösztöndíjban részesülő és a  veterán jogállású 
érintettek 14. melléklet szerinti személyes adatait kezeli.
(2) A  pénzügyi szakterület adatait személyi állománya vonatkozásában a  honvédelmi szervezet, szakterületéhez 
tartozó feladatai ellátása során a Honvédség központi pénzügyi és számviteli feladatai elvégzésre kijelölt szervezet 
kezeli. Az ösztöndíjban részesülők adatait az ösztöndíj megállapítására, kifizetésére jogosult honvédelmi szervezet, 
szakterületéhez tartozó feladatai ellátása során a  Honvédség központi pénzügyi és számviteli feladatai elvégzésre 
kijelölt szervezet kezeli. A veterán jogállású érintettek adatait a  jogállással összefüggő pénzügyi feladatok ellátása 
céljából a Honvédség központi pénzügyi és számviteli feladatai elvégzésre kijelölt szervezet kezeli.”

50. §  A Haktv. 21/A. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(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)
„e) a korlátozott érvényességi ideig engedélyezett jogosultság érvényességi dátumát.”

51. §  A Haktv. a következő III/B. Fejezettel egészül ki:
„III/B. FEJEZET
A HONVÉDELMI TANÁCS ÉS A KORMÁNY SPECIÁLIS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSÁVAL 
ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSEK
24/U. § A Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása érdekében a honvédelemért 
felelős miniszter által vezetett minisztérium kezeli az  adatkezeléssel érintett személyek (2) és (3)  bekezdésben 
megjelölt személyes adatait.
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(2) Az  (1)  bekezdés szerinti adatkezelő a  részére meghatározott feladattal kapcsolatos rendszer aktivizálásával, 
igénybevételével és működésével összefüggésben 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, elektronikus 
beléptetési rendszerben kezeli a belépők következő adatait:
a) családi és utónév, születési név, születési hely, idő, anyja születési neve, lakóhely, személyi biztonsági tanúsítvány 
száma, és
b) alkalmasság ténye.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti adatkezelő a  részére meghatározott feladattal összefüggő rendszer tervezésével, 
aktivizálásával, igénybevételével és működésével összefüggésben, az érintett személyi állomány kiértesíthetősége, 
valamint az érintettekkel való kapcsolattartás céljából kezeli az érintettek következő adatait:
a) családi és utónév,
b) lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím,
c) alkalmasság ténye.
24/V. § (1) A 24/U. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott
a) adatokat – a  24/U.  § (2)  bekezdés b)  pontja és (3)  bekezdés c)  pontjának kivételével – az  érintett személyi 
állomány maga szolgáltatja a 24/U. § (1) bekezdésében meghatározott adatkezelő részére,
b) adatok közül a természetes személyazonosító adatokat az érintett személy munkáltatója is továbbítja az érintett 
személyi állomány azonosítása érdekében, továbbá az  adatokban történő változásról 8 napon belül tájékoztatót 
küld a 24/U. § (1) bekezdése szerinti adatkezelő számára,
c) adatokban történt változásról az érintett személyi állomány 8 napon belül a megváltozott adatok megküldésével 
értesíti a 24/U. § (1) bekezdése szerinti adatkezelőt.
(2) A 24/U. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott adatkezelés az érintett személy feladatra történő kijelölésének 
időtartamáig tart. A kijelölés megszűnéséről vagy megszüntetéséről az érintett személy munkáltatója soron kívül, 
de legkésőbb 3 napon belül tájékoztatja az adatkezelőt.
(3) Az  egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet a  Honvédelmi Tanács és a  Kormány speciális 
működési feltételeinek biztosításával kapcsolatos feladatok megszervezése és végrehajtása céljából az alkalmasnak 
minősített érintettekről tájékoztatja a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumot.
(4) Az  egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet a  személyi állomány egészségügyi felülvizsgálatát 
megelőzően, és azt követően folyamatosan egyeztetést folytat az adatkezelővel, amely – adatpontosítás céljából –  
adatot szolgáltat az érintett személyi állomány körét illetően.”

52. §  A Haktv. VII. Fejezete helyébe a következő Fejezet lép:
„VII. FEJEZET
A HONVÉDELMI ÁGAZATBAN HASZNÁLT IGAZOLVÁNYOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
23. A katonai igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés
40.  § (1) A  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a  hadköteles katonák szolgálati 
viszonyának és személyazonosságának igazolására szolgáló katonai igazolványának kiadásával összefüggő 
feladatok ellátása céljából a 10. melléklet 1–8. és 10–13. pontja szerinti adatokat és az adatok hitelességét igazoló 
iratokat vagy másolataikat kezeli a hadkötelezettség bevezetésétől a hadkötelezettség megszűnését követő 5 évig, 
vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő eredménytelen leteltéig.
(2) A hadköteles katonák igazolványa tartalmazza:
a) a katonai igazolvány birtokosa nevét, nemét és a 10. melléklet 3–8. pontja szerinti adatokat,
b) a katonai igazolvány egyedi azonosítóit és érvényességi idejét,
c) a katonai igazolvány kiállításának időpontját,
d) a katonai igazolványt kiállító szervezet megnevezését,
e) a katonai igazolvány megnevezést,
f ) a „Genfi egyezmények szerinti igazolvány” feliratot,
g) Magyarország címerét,
h) a Honvédség emblémáját, és
i) a katonai igazolványt kiadó állam kódját.
(3) Az (1) bekezdés szerinti adatokat – a 10. melléklet 11. és 12. pontja kivételével – az e § szerinti nyilvántartásba 
a  személyügyi nyilvántartás kezelésére jogosult szerv továbbítja a  Honvédség katonai igazgatási és központi 
adatfeldolgozó szerve részére a katonai igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából.
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(4) A  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az  elkészült igazolványt megküldi 
a hadköteles katona szolgálati beosztása szerint illetékes honvédelmi szervezet számára az érintett részére történő 
átadás és az ehhez kapcsolódó (5) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése céljából.
(5) A  hadköteles katona szolgálati beosztása szerint illetékes honvédelmi szervezet a  részére megküldött katonai 
igazolványokról a  hadkötelezettség fennállása idején nyilvántartást vezet, amely az  (1)  bekezdés szerinti adatokat 
tartalmazza.
(6) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a  honvédelmi szervezet által rögzített adatai 
tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.
(7) A  (2)  bekezdés a)  pontja szerinti adatokat, a  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti érvényességi időt, valamint 
a  (2)  bekezdés d)–f ) és i)  pontja szerinti adatokat a  katonai igazolvány angol és magyar nyelven egyaránt 
tartalmazza.
(8) A  honvédelmi szervezet az  érvényességüket vesztett, bevont igazolványokat és a  bevonás okára vonatkozó 
adatot továbbítja a  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az  igazolvány 
megsemmisítése céljából.

24. A honvédségi szolgálati, kormánytisztviselői, közalkalmazotti és honvédelmi alkalmazotti 
igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés
41. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve
a) a hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos, honvéd tisztjelölti, honvéd altiszt-jelölti szolgálati viszony 
fennállásának igazolására szolgáló szolgálati igazolvány, valamint
b) a honvédelmi miniszter által vezetett minisztérium, a  Honvédség vagy a  honvédelmi miniszter által az  állam 
nevében alapított szakképző intézmény (a továbbiakban együtt e  fejezet alkalmazásában: honvédelmi szervezet) 
személyi állományába tartozást igazoló kormánytisztviselői, közalkalmazotti, honvédelmi alkalmazotti igazolvány  
(a továbbiakban együtt: munkáltatói igazolvány)
kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából kezeli a  10.  melléklet 1–8. és 10–13.  pontja szerinti adatokat és 
az  adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat a  fennálló szolgálati, kormányzati szolgálati, politikai 
szolgálati – ide nem értve a szakmai és politikai felsővezető kormányzati szolgálati, politikai szolgálati jogviszonyát –,  
biztosi, közalkalmazotti, honvédelmi alkalmazotti, kormánytisztviselői jogviszony létrejöttétől a  jogviszony 
megszűnését vagy megszüntetését követő 5 évig, vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő eredménytelen leteltéig.
(2) A  szolgálati igazolvány és munkáltatói igazolvány (e § alkalmazásában a  továbbiakban együtt: igazolvány) 
tartalmazza
a) az igazolvány megnevezését,
b) az igazolvány birtokosa nevét és a 10. melléklet 5–8. pontja szerinti adatokat,
c) az igazolvány egyedi azonosítóit és érvényességi idejét,
d) az igazolvány kiállításának dátumát,
e) az igazolványt kiállító szervezet megnevezését,
f ) Magyarország címerét,
g) a Honvédség emblémáját, és
h) a „Genfi egyezmények szerinti igazolvány” feliratot.
(3) A  (2)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti adatokat, a  (2)  bekezdés c)  pontja szerinti érvényességi időt, valamint 
a (2) bekezdés d), e) és h) pontja szerinti adatokat az igazolvány angol és magyar nyelven is tartalmazza.
(4) A  honvédelmi szervezet az  igazolvány érintett részére történő igénylésekor a  személyügyi nyilvántartásból 
továbbítja az  érintett 10.  melléklet 1–8. és 10.  pontja szerinti adatait a  Honvédség katonai igazgatási és központi 
adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából.
(5) A  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az  elkészült igazolványt megküldi 
a  honvédelmi szervezet számára az  érintett részére történő átadás és az  ehhez kapcsolódó (6)  bekezdés szerinti 
nyilvántartás vezetése céljából.
(6) A  honvédelmi szervezet a  saját állományába tartozók tekintetében a  részére megküldött igazolványokról 
a jogviszony fennállása alatt nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza.
(7) A  honvédelmi szervezet az  érvényességüket vesztett, bevont igazolványokat és a  bevonás okára vonatkozó 
adatot továbbítja a  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az  igazolvány 
megsemmisítése céljából.
(8) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a  honvédelmi szervezet által rögzített adatai 
tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.
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25. A katonai nyugdíjas igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés
42.  § (1) A  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a  Honvédség által biztosított 
ellátások igénybevétele érdekében, jogosultságuk igazolására szolgáló katonai nyugdíjas igazolványának 
kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából a  tényleges állományból nyugállományba helyezett személyek 
10.  melléklet szerinti adatait és az  adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat kezeli a  jogosultság 
fennállása kezdetétől annak megszűnését követő 5 évig, vagy a  hiánypótlásra nyitva álló idő eredménytelen 
leteltéig. Ha az  igazolványra jogosult írásképtelen, cselekvőképtelen, vagy az  igazolvány igénylése tekintetében 
cselekvőképességében korlátozott, és ezért nevében törvényes képviselője jár el, úgy az  adatkezelő a  törvényes 
képviselő 10. melléklet 1–5. és 8. pontja szerinti adatait és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat 
is kezeli.
(2) A katonai nyugdíjas igazolvány tartalmazza
a) a katonai nyugdíjas igazolvány birtokosa nevét és a 10. melléklet 5–9. pontja szerinti adatokat,
b) a katonai nyugdíjas igazolvány egyedi azonosítóit és érvényességi idejét,
c) a katonai nyugdíjas igazolvány kiállításának dátumát,
d) a katonai nyugdíjas igazolványt kiállító szervezet megnevezését,
e) Magyarország címerét,
f ) a Honvédség emblémáját, és
g) a katonai nyugdíjas igazolvány megnevezést.
(3) A  (2)  bekezdés a)  pontja szerinti adatokat, a  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti érvényességi időt, valamint 
a  (2)  bekezdés c), d) és g)  pontja szerinti adatokat a  katonai nyugdíjas igazolvány angol és magyar nyelven is 
tartalmazza.
(4) A  szolgálati járandóságban részesülő nyugállományú katona jogállásához kapcsolódó jogosultságait a  katonai 
nyugdíjas igazolvánnyal gyakorolja.
(5) A  katonai igazgatás területi szerve az  illetékességi területén lakóhellyel rendelkezők tekintetében 
az  érdekvédelmi nyilvántartásból a  katonai nyugdíjas igazolvány igénylésekor továbbítja az  érintett 10.  melléklet 
1–8. és 10.  pontja szerinti adatait a  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére 
az igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából.
(6) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az elkészült igazolványt megküldi a katonai 
igazgatás területi szerve számára az  érintett részére történő átadás és az  ehhez kapcsolódó, (7)  bekezdés szerinti 
nyilvántartás vezetése céljából.
(7) A  katonai igazgatás területi szerve az  illetékességi területén lakóhellyel rendelkezők tekintetében a  részükre 
megküldött katonai nyugdíjas igazolványokról a  jogosultság fennállása alatt nyilvántartást vezetnek,  
amely az (1) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza.
(8) A  katonai igazgatás területi szerve az  érvényességüket vesztett, bevont igazolványokat és a  bevonás 
okára vonatkozó adatot továbbítja a  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére 
az igazolvány megsemmisítése céljából.
(9) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a  honvédelmi szervezet által rögzített adatai 
tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.

26. A honvédségi nyugdíjas igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés
43. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az 1. § d) pont da)–dc) alpontja szerinti 
személyekről a  Honvédség által biztosított ellátások igénybevétele érdekében, jogosultságuk igazolására szolgáló 
honvédségi nyugdíjas igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából e  személyek 10.  melléklet  
1–8. és 10–13.  pontja szerinti adatait és az  adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat a  jogosultság 
fennállása kezdetétől annak megszűnését követő 5 évig, vagy a  hiánypótlásra nyitva álló idő eredménytelen 
leteltéig kezeli. Ha az  igazolványra jogosult írásképtelen, cselekvőképtelen, vagy az  igazolvány igénylése 
tekintetében cselekvőképességében korlátozott, és ezért nevében törvényes képviselője jár el, úgy az  adatkezelő 
a törvényes képviselő 10. melléklet 1–5. és 8. pontja szerinti adatait és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy 
másolataikat is kezeli. Az e bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a honvédelmi szervezet által 
rögzített adatai tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.
(2) A honvédségi nyugdíjas igazolvány tartalmazza
a) a honvédségi nyugdíjas igazolvány birtokosa nevét és a 10. melléklet 5–8. pontja szerinti adatokat,
b) a honvédségi nyugdíjas igazolvány egyedi azonosítóit és érvényességi idejét,
c) a honvédségi nyugdíjas igazolvány kiállításának dátumát,
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d) a honvédségi nyugdíjas igazolványt kiállító szervezet megnevezését,
e) Magyarország címerét,
f ) a Honvédség emblémáját és
g) a honvédségi nyugdíjas igazolvány megnevezést.
(3) A  (2)  bekezdés a)  pontja szerinti adatokat, a  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti érvényességi időt, valamint 
a  (2) bekezdés c), d) és g) pontja szerinti adatokat a honvédségi nyugdíjas igazolvány angol és magyar nyelven is 
tartalmazza.
(4) A  honvédségi nyugdíjas jogállásához kapcsolódó jogosultságait a  honvédségi nyugdíjas igazolvánnyal 
gyakorolja.
(5) A  katonai igazgatás területi szerve az  illetékességi területükön lakóhellyel rendelkezők tekintetében 
a  honvédségi nyugdíjas igazolvány igénylésekor az  érdekvédelmi nyilvántartásból továbbítja az  érintett 
10. melléklet 1–8. és 10. pontja szerinti adatait a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve 
részére az igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából.
(6) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az elkészült igazolványt megküldi a katonai 
igazgatás területi szerve számára az  érintett részére történő átadás és az  ehhez kapcsolódó (7)  bekezdés szerinti 
nyilvántartás vezetése céljából.
(7) A  katonai igazgatás területi szerve az  illetékességi területén lakóhellyel rendelkezők tekintetében a  részére 
megküldött honvédségi nyugdíjas igazolványokról az  érintett jogosultságának azonosítása céljából, a  jogosultság 
fennállása alatt nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza.
(8) A  katonai igazgatás területi szerve az  érvényességüket vesztett, bevont igazolványokat és a  bevonás 
okára vonatkozó adatot továbbítja a  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére 
az igazolvány megsemmisítése céljából.

27. Hatósági és ellenőri igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés
44.  § (1) A  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a  hatósági és ellenőri tevékenységek 
végrehajtására kijelölt állomány ez  irányú jogosultságának igazolására szolgáló igazolványának kiadásával 
összefüggő feladatok ellátása céljából e személyek 10. melléklet 1–8. és 10–13. pontja szerinti adatait és az adatok 
hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat kezeli a  jogosultság kezdetétől a  jogosultság megszűnését követő  
5 évig, vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő eredménytelen leteltéig.
(2) A hatósági és ellenőri igazolvány tartalmazza
a) a hatósági és ellenőri igazolvány megnevezést,
b) a hatósági és ellenőri igazolvány birtokosa nevét és a 10. melléklet 6–8. pontja szerinti adatokat,
c) a hatósági és ellenőri igazolvány egyedi azonosítóit és érvényességi idejét,
d) a hatósági és ellenőri igazolvány kiállításának dátumát,
e) a hatósági és ellenőri igazolványt kiállító szervezet megnevezését,
f ) Magyarország címerét,
g) a Honvédség emblémáját,
h) a hatósági vagy ellenőrzési jogkört gyakorló személy hatáskörét megalapozó jogszabályi hivatkozást,
i) a hatáskör megnevezését, és
j) a hatáskör gyakorlójának megnevezését.
(3) A  honvédelmi szervezet az  igazolvány érintett részére történő igénylésekor a  személyügyi nyilvántartásból 
továbbítja az  érintett 10.  melléklet 1–8. és 10.  pontja szerinti adatait a  Honvédség katonai igazgatási és központi 
adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából.
(4) A  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az  elkészült igazolványt megküldi 
a  honvédelmi szervezet számára az  érintett részére történő átadás és az  ehhez kapcsolódó (5)  bekezdés szerinti 
nyilvántartás vezetése céljából.
(5) A  honvédelmi szervezet a  szolgálati viszony fennállása alatt, valamint a  hatáskör gyakorlója a  jogosultság 
időtartama alatt a részére megküldött hatósági és ellenőri igazolványról nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés 
és a (2) bekezdés i) pontja szerinti adatokat tartalmazza.
(6) A  honvédelmi szervezet az  érvényességüket vesztett, bevont igazolványokat és a  bevonás okára vonatkozó 
adatot továbbítja a  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az  igazolvány 
megsemmisítése céljából.
(7) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a  honvédelmi szervezet által rögzített adatai 
tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.
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27/A. A katonai rendész igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés
44/A. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve Magyarország területén működtetett 
katonai rendészeti feladatra kijelölt állomány ez  irányú jogosultságainak és a  katonai rendészeti szolgálat 
ellátásának igazolására szolgáló igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából a  10.  melléklet  
1–8. és 10–13. pontja szerinti adatokat és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat kezeli a katonai 
rendész jogosultság kezdetétől a  jogosultság megszűnését követő 5 évig, vagy a  hiánypótlásra nyitva álló idő 
eredménytelen leteltéig.
(2) A katonai rendészigazolvány tartalmazza:
a) az igazolvány megnevezését,
b) az igazolvány birtokosa nevét, a „katonai rendész” megnevezést és a 10. melléklet 5–8. pontja szerinti adatokat,
c) az igazolvány egyedi azonosítóit és érvényességi idejét,
d) az igazolvány kiállításának dátumát,
e) az igazolványt kiállító szervezet megnevezését,
f ) Magyarország címerét,
g) a Honvédség emblémáját, és
h) az „Intézkedésre és fegyverviselésre jogosult!” feliratot.
(3) A  (2)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti adatokat, a  (2)  bekezdés c)  pontja szerinti érvényességi időt, valamint 
a (2) bekezdés e) és h) pontja szerinti adatokat a katonai rendészigazolvány angol és magyar nyelven is tartalmazza.
(4) A  honvédelmi szervezet az  igazolvány érintett részére történő igénylésekor a  személyügyi nyilvántartásból 
továbbítja az  érintett 10.  melléklet 1–8. és 10.  pontja szerinti adatait a  Honvédség katonai igazgatási és központi 
adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány kiadásával összefüggő feladatokat ellátása céljából.
(5) A  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az  elkészült igazolványt megküldi 
a  honvédelmi szervezet számára az  érintett részére történő átadás és az  ehhez kapcsolódó (6)  bekezdés szerinti 
nyilvántartás vezetése céljából.
(6) A  honvédségi szervezet a  saját állományába tartozók tekintetében a  részére megküldött katonai 
rendészigazolványokról a  katonai rendész jogosultság fennállása alatt nyilvántartást vezet, amely az  (1)  bekezdés 
szerinti adatokat tartalmazza.
(7) A  honvédelmi szervezet az  érvényességüket vesztett, bevont igazolványokat és a  bevonás okára vonatkozó 
adatot továbbítja a  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az  igazolvány 
megsemmisítése céljából.
(8) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a  honvédelmi szervezet által rögzített adatai 
tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.

27/B. A Genfi Egyezménynek megfelelő személyazonossági igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés
44/B. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a Honvédség személyi állományába 
tartozók részére a különleges jogrend – kivéve a veszélyhelyzet – időszakában, valamint a Magyarország területén 
kívüli szolgálat teljesítése és nemzetközi szerződés alapján teljesített szolgálat teljesítése időszakában a sebesültek 
és betegek felkutatására, felszedésére és szállítására, vagy a  betegség megelőzésére alkalmazott személyzet, 
az  egészségügyi alakulatok által alkalmazott személyzet, továbbá a  tábori lelkészek azonosítása és speciális 
státuszuk igazolása biztosítására szolgáló személyazonossági igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása 
céljából a  10.  melléklet 1–8. és 10–14.  pontja szerinti adatokat és az  adatok hitelességét igazoló iratokat vagy 
másolataikat kezeli a  személyazonossági igazolvány kiadásától a  Honvédséggel fennálló jogviszony megszűnését 
vagy megszüntetését követő 5 évig, vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő eredménytelen leteltéig.
(2) A személyazonossági igazolvány tartalmazza
a) az igazolvány megnevezését,
b) az igazolvány birtokosának nevét és a 10. melléklet 5–8. pontja szerinti adatokat,
c) a személyazonossági igazolvány egyedi azonosítóját és érvényességi idejét,
d) az igazolvány kiállításának dátumát,
e) az igazolványt kiállító szervezet megnevezését,
f ) a Honvédség emblémáját,
g) a vörös kereszt emblémáját,
h) az „Az igazolvány birtokosa Magyarország állampolgára. Tagja a  Magyar Honvédség reguláris haderejének. 
Az  igazolvány birtokosa egészségügyi/egyházi személyzet tagjaként, a  hadrakelt fegyveres erők sebesültjei és 
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betegei helyzetének javítására vonatkozóan, Genfben 1949. augusztus 12-én kelt Egyezmény által biztosított 
védelemben részesül.” feliratot,
i) az „egészségügyi személy” vagy „egyházi személy” feliratot.
(3) A  (2)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti adatokat, a  (2)  bekezdés c)  pontja szerinti érvényességi időt, valamint 
a  (2)  bekezdés e) és h)  pontja szerinti adatokat a  személyazonossági igazolvány angol és magyar nyelven is 
tartalmazza.
(4) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a  honvédelmi szervezet által rögzített adatai 
tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.
(5) A  honvédelmi szervezet az  igazolvány érintett részére történő igénylésekor a  személyügyi nyilvántartásból 
továbbítja az  érintett 10.  melléklet 1–8. és 10.  pontja szerinti adatait a  Honvédség katonai igazgatási és központi 
adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából.
(6) A  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az  elkészült igazolványt megküldi 
a  honvédelmi szervezet számára az  érintett részére történő átadás és az  ehhez kapcsolódó (7)  bekezdés szerinti 
nyilvántartás vezetése céljából.
(7) A  honvédelmi szervezet az  (1)  bekezdésben meghatározott időtartam alatt a  részére megküldött 
személyazonossági igazolványról nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza.
(8) A  honvédelmi szervezet az  érvényességüket vesztett, bevont igazolványokat és a  bevonás okára vonatkozó 
adatot továbbítja a  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az  igazolvány 
megsemmisítése céljából.

27/C. A Belföldi katonai futárigazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés
44/C. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve Magyarország területén működtetett 
katonai futárszolgálatra kijelölt hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katona ez  irányú jogosultságainak 
és a  belföldi katonai futárszolgálat ellátásának igazolására szolgáló igazolvány kiadásával összefüggő feladatok 
ellátása, valamint a  biztonsági okmány jogszerűtlen használatának vizsgálata céljából a  10.  melléklet 1–8. és  
10–13. pontja szerinti adatokat és az  adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat a  katonai futár 
jogosultságának kezdetétől a  jogosultság megszűnését követő 5 évig, vagy a  hiánypótlásra nyitva álló idő 
eredménytelen leteltéig kezeli. Az  e  bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a  honvédelmi 
szervezet által rögzített adatai tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.
(2) A Belföldi katonai futárigazolvány tartalmazza:
a) az igazolvány megnevezését,
b) az igazolvány birtokosa nevét, a „Belföldi katonai futár” megnevezést és a  10.  melléklet 5–8.  pontja szerinti 
adatokat,
c) az igazolvány egyedi azonosítóit és érvényességi idejét,
d) az igazolvány kiállításának dátumát,
e) az igazolványt kiállító szervezet megnevezését,
f ) Magyarország címerét,
g) a Honvédség emblémáját,
h) a „Fegyverviselésre jogosult” feliratot.
(3) A  (2)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti adatokat, a  (2)  bekezdés c)  pontja szerinti érvényességi időt, valamint 
a  (2)  bekezdés e) és h)  pontja szerinti adatokat a  belföldi katonai futárigazolvány angol és magyar nyelven is 
tartalmazza.
(4) A  honvédelmi szervezet az  igazolvány érintett részére történő igénylésekor a  személyügyi nyilvántartásból 
továbbítja az  érintett 10.  melléklet 1–8. és 10.  pontja szerinti adatait a  Honvédség katonai igazgatási és központi 
adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából.
(5) A  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az  elkészült igazolványt megküldi 
a  honvédelmi szervezet számára az  érintett részére történő átadás és az  ehhez kapcsolódó (6)  bekezdés szerinti 
nyilvántartás vezetése céljából.
(6) A honvédelmi szervezet a saját állományába tartozók tekintetében a  részére megküldött belföldi katonai futár 
igazolványokról a  belföldi katonai futár jogosultság fennállása alatt nyilvántartást vezet, amely az  (1)  bekezdés 
szerinti adatokat tartalmazza.
(7) A  honvédelmi szervezet az  érvényességüket vesztett, bevont igazolványokat és a  bevonás okára vonatkozó 
adatot továbbítja a  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az  igazolvány 
megsemmisítése céljából.
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28. A személyi igazolójegy kiadásával kapcsolatos adatkezelés
45.  § (1) A  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a  honvédek részére a  különleges 
jogrend – a veszélyhelyzetet ide nem értve – időszakában, békeidőszakban, valamint Magyarország területén kívüli 
szolgálat teljesítése és nemzetközi szerződés alapján teljesített szolgálat időszakában az  azonosítás biztosítására 
szolgáló személyi igazolójegy kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából e  személyek 10.  melléklet  
1–8. és 10–14. pontja szerinti adatait és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat kezeli a személyi 
igazolójegy kiadásától a szolgálati viszony megszűnését vagy megszüntetését követő 5 évig, vagy a hiánypótlásra 
nyitva álló idő eredménytelen leteltéig.
(2) A személyi igazolójegy tartalmazza
a) a személyi igazolójegy birtokosa nevét és a 10. melléklet 10. pontja szerinti adatot, és
b) a HUNGARY feliratot.
(3) A  honvédelmi szervezet a  személyi igazolójegy érintett részére történő igénylésekor a  személyügyi 
nyilvántartásból továbbítja az  érintett 10.  melléklet 1–8. és 10.  pontja szerinti adatait a  Honvédség katonai 
igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére a személyi igazolójegy kiadásával összefüggő feladatok ellátása 
céljából.
(4) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az elkészült személyi igazolójegyet megküldi 
a  honvédelmi szervezet számára az  érintett részére történő átadás és az  ehhez kapcsolódó, (5)  bekezdés szerinti 
nyilvántartás vezetése céljából.
(5) A  honvédelmi szervezet a  részére megküldött, saját állományába tartozóknak kiadott személyi 
igazolójegyről annak kiadásától a  szolgálati viszony megszűnéséig vagy megszüntetéséig nyilvántartást vezet,  
amely az (1) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza.
(6) A  honvédelmi szervezet az  érvényességüket vesztett, bevont személyi igazolójegyeket és a  bevonás okára 
vonatkozó adatot továbbítja a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére a személyi 
igazolójegy megsemmisítése céljából.
(7) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a  honvédelmi szervezet által rögzített adatai 
tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.

29. A honvédelmi ágazatban használt igazolványok közös rendelkezései
46. § (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 kapcsolhatóak össze.
(2) A honvédelmi ágazatban használt azonosító okmányok kiadásával és kezelésével kapcsolatos eljárási szabályokat 
a honvédelemért felelős miniszter normatív utasításban szabályozza.”

53. § (1) A Haktv. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A Haktv. 10. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (3) A Haktv. 21. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

54. §  A Haktv.
a) 1.  § e)  pontjában a „szervezeteknél foglalkoztatott” szövegrész helyébe a „szervezeteknél, illetve a  Katonai 

Nemzetbiztonsági Szolgálatnál (a továbbiakban: KNBSZ) foglalkoztatott” szöveg,
b) 19. § (3) bekezdésében a „tagdíjak” szövegrész helyébe a „tagdíjak, valamint az ösztöndíjak” szöveg,
c) 19. § (5) bekezdésében a „költségtérítések” szövegrész helyébe a „költségtérítések, ösztöndíjak” szöveg,
d) 19.  § (5)  bekezdés h)  pontjában a  „munkaügyi” szövegrész helyébe a  „katonai foglalkoztatás felügyeleti 

hatósági” szöveg,
e) 20. § (1) bekezdésében a „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ)” szövegrész helyébe 

a „KNBSZ” szöveg,
f ) 70. § (4) bekezdésében a „10. melléklet a), b), e), f ) és j) pontja” szövegrész helyébe a „10. melléklet 1., 2., 5., 6. 

és 10. pontja szöveg
lép.
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11. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról  
2015. évi XLII. törvény módosítása

55. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi  
XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 1. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény rendelkezéseit – az e törvényben meghatározott esetben és körben –)
„d) a rendvédelmi tisztjelöltre,”

56. §  A Hszt. 2. §-a következő 22a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„22a. rendvédelmi tisztjelölt: a  rendvédelmi alapképzésre felvételt nyert személy, aki a  képzés időtartama alatt 
hallgatói jogviszonyban és a XXVII. Fejezetben meghatározottak szerinti tisztjelölti szolgálati jogviszonyban áll;”

57. §  A Hszt. 142. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a szülési szabadság idejére járó távolléti díj személyi jövedelemadóval 
és a  munkavállalót terhelő társadalombiztosítási járulékkal csökkentett – az  adó- és járulékkedvezmények 
figyelmen kívül hagyásával számított – havi összege nem lehet kevesebb, mint a  kötelező egészségbiztosítás 
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerinti csecsemőgondozási díj személyi jövedelemadóval csökkentett  
– az adókedvezmények figyelmen kívül hagyásával számított – naptári napi összegének a harmincszorosa.”

58. §  A Hszt. XXVII. Fejezete helyébe a következő Fejezet lép:
„XXVII. FEJEZET
A RENDVÉDELMI TISZTJELÖLT
284. § (1) A  rendvédelmi tisztjelölt rendvédelmi tisztjelölti szolgálati jogviszonyban (a továbbiakban: rendvédelmi 
tisztjelölti jogviszony) teljesít szolgálatot, amelyben őt és a  vele rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyt létesítő 
rendvédelmi szervet jogszabályban meghatározott kötelezettségek terhelik, és jogosultságok illetik meg. 
A  rendvédelmi tisztjelölt elsődleges szolgálati kötelezettsége a  rendvédelmi szervnél a  tiszti besorolási osztályba 
tartozó szolgálati beosztásban történő szolgálatteljesítésre való felkészülés.
(2) A rendvédelmi tisztjelöltre e törvénynek a hivatásos állomány tagjára vonatkozó rendelkezéseit az e Fejezetben 
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) A rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyra nem alkalmazható a 15. §, az 52–72. §, a 78. és 79. §, a 86–95. §, a 96–98. §, 
a 114–133. §, valamint a 154–178. §.

112. A rendvédelmi tisztjelölti jogviszony létesítése és megszüntetése
285. § (1) A  rendészeti alapképzésre, nappali tagozatra felvételt nyert személyt az  országos parancsnok vagy 
az  országos főigazgató a  rendvédelmi szerv rendvédelmi tisztjelölti állományába kinevezi. Személyügyi 
nyilvántartását, rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyával kapcsolatos ügyei intézését a  rendvédelmi szerv végzi. 
A  munkáltatói jogkör gyakorlója a  rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyt létesítő rendvédelmi szerv országos 
parancsnoka, illetve országos főigazgatója.
(2) A rendvédelmi tisztjelölti jogviszony létesítésének feltétele, hogy a rendvédelmi tisztjelölttel szemben hallgatói 
jogviszonyt kizáró körülmény nem áll fenn. Nem nevezhető ki rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyba, akinek 
ösztöndíjas hallgatói jogviszonya vagy rendvédelmi tisztjelölti jogviszonya kizárás fenyítés jogerős kiszabásával, 
lemondással, tanulmányi kötelezettség önhibából történő elmulasztása miatt vagy méltatlanság jogerős 
megállapításával szűnt meg.
(3) A  rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyba történő kinevezést és annak módosítását írásba kell foglalni. 
A  rendvédelmi tisztjelölt köteles a  rendészeti tanulmányait legjobb képességei szerint folytatni, és hivatásos 
állományba vételét követően legalább 10 év időtartamban az  őt kinevező rendvédelmi szervnél szolgálatot 
teljesíteni. A  rendvédelmi szerv köteles a  rendvédelmi tisztjelölt rendészeti tanulmányait támogatni, ezek 
befejezését követően hivatásos állományba venni, és a  végzettségének megfelelő szolgálati beosztásban 
foglalkoztatni.
(4) A rendvédelmi tisztjelölt a képzési követelményt az adott szakra vonatkozó, jogszabályban közzétett Képzési és 
Kimeneti Követelményben meghatározott képzési idő alatt köteles teljesíteni. A hallgatói jogviszony szünetelésének 
időtartama a képzési időbe nem számít bele.
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(5) A rendvédelmi tisztjelölt részére a kinevezést legkésőbb a rendészeti alapfelkészítést megelőző 15 nappal át kell 
adni.
(6) A  rendvédelmi tisztjelölt a  beiratkozást követő hat hónapig rendészeti alapfelkészítésen vesz részt. 
A  rendvédelmi tisztjelölt a  rendészeti alapfelkészítés befejezésekor „Tisztjelölt” vizsgát, ezt követően a  hivatásos 
állomány tagja számára előírt esküt tesz.
(7) A  rendvédelmi tisztjelölt részére a  rendészeti alapfelkészítést tartalmazó hat hónap idejére próbaidőt kell 
kikötni. A  próbaidő alatt a  rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyt bármelyik fél indokolás nélkül, azonnali hatállyal 
megszüntetheti. A próbaidő alatt meg kell szüntetni a rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyát annak, aki a rendészeti 
alapfelkészítést önhibájából nem teljesíti vagy a kifogástalan életvitel követelményeinek nem felel meg.
285/A. § (1) A rendvédelmi tisztjelölti jogviszony megszűnik
a) a rendvédelmi tisztjelölt halálával,
b) ha a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony érvénytelen jognyilatkozat alapján jött létre,
c) a kizárás fenyítés jogerőre emelkedésével,
d) a hallgatói jogviszony megszűnésének napján,
e) a tiszti rendfokozati állománycsoportba tartozó rendfokozatba történő kinevezéssel.
(2) A rendvédelmi tisztjelölt rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyát felmentéssel meg kell szüntetni, ha
a) nemzetbiztonsági szempontból a rendvédelmi tisztjelölti szolgálatra alkalmatlanná vált,
b) a képzési idő alatt a  jogszabályban előírt, egészségi, pszichológia vagy fizikai alkalmassági követelményeknek 
nem felel meg.
(3) Felmentés esetén a  felmentési idő egy hónap. A  rendvédelmi tisztjelölt írásbeli kérelme alapján a  felek ennél 
rövidebb felmentési időben is megállapodhatnak.
285/B. § (1) Az a rendvédelmi tisztjelölt, aki rendelkezik a 285. § (6) bekezdés szerinti „Tisztjelölt” vizsgával és
a) a tanulmányi és vizsgaszabályzatban, illetve a  tantervben rögzített, a  tanulmányokban való előrehaladással 
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti vagy
b) a hallgatói jogviszonyát megszünteti,
annak rendvédelmi tisztjelölti jogviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik, az addig megszerzett rendfokozatát 
a  törvény erejénél fogva elveszti és őt a  munkáltatói jogkör gyakorlója szolgálati viszonyba történő kinevezéssel 
egyidejűleg a rendvédelmi szervnél tiszthelyettesi besorolási kategóriába tartozó beosztásba helyezi.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti esetben a  munkáltatói jogkör gyakorlója a  rendvédelmi tisztjelölt kérelmére és 
a  rendvédelmi tisztjelölt különös méltánylást érdemlő egyéni érdekére tekintettel – a  hivatásos jogviszonyban 
továbbfoglalkoztatás helyett – engedélyezheti a  rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban történő 
továbbfoglalkoztatást. A  rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban történő továbbfoglalkoztatás nem érinti 
a (4) bekezdés szerint megállapítandó időtartamot.
(3) Nem kell biztosítani a  rendvédelmi tisztjelölt számára az  (1) és (2)  bekezdés szerinti foglalkoztatást,  
ha a  hallgatói jogviszonya a  285.  § (7)  bekezdés szerinti próbaidő alatt szűnik meg, valamint ha a  hallgatói 
jogviszonya a rendészeti alapfelkészítés teljesítésének hiányában szűnik meg.
(4) Az  (1)  bekezdés szerinti rendvédelmi tisztjelölt esetében a  285.  § (3)  bekezdése szerint vállalt időtartamot 
a hallgatói jogviszony megszűnésétől kell számítani.
285/C. § (1) Ha a rendvédelmi tisztjelölt rendvédelmi tisztjelölti jogviszonya próbaidő alatt, a 285/A. § (1) bekezdés 
b)–d) pontja, vagy 285/A. § (2) bekezdése alapján szűnik meg, a rendvédelmi tisztjelölt a képzés költségeit miniszteri 
rendeletben meghatározottaknak megfelelően köteles megtéríteni. A  megtérítési kötelezettség a  rendvédelmi 
tisztjelölti jogviszony megszűnését követő naptól esedékes.
(2) A  megtérítési kötelezettség részbeni vagy teljes megfizetése alól a  miniszter – miniszteri rendeletben 
meghatározott szabályok alapján – a  rendvédelmi tisztjelöltet kérelmére, különös méltánylást érdemlő 
körülményeire figyelemmel mentesítheti.
(3) Ha a  szolgálati jogviszony a  285.  § (3)  bekezdésében meghatározott időtartam előtt, a  80.  § (1)  bekezdés 
d), f ) vagy g)  pontja, a  80.  § (2)  bekezdés a), b) vagy f )  pontja, a  82.  § (1)  bekezdés a) vagy c)  pontja, vagy  
a  86.  § (2)  bekezdés b)–d)  pontja alapján szűnt meg, a  hivatásos állomány tagja a  rendvédelmi tisztjelölti 
jogviszonya alapján részére kifizetett juttatás összegét miniszteri rendeletben meghatározottak szerint, időarányos 
mértékben köteles megtéríteni.
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285/D.  § A rendvédelmi tisztjelölt hallgatói jogviszonyának szünetelése a  rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyának 
fennállását nem érinti. A hallgatói jogviszony szünetelése alatt a rendvédelmi tisztjelölt részére a munkáltatói jogkör 
gyakorlója a  rendvédelmi szervnél szolgálati feladatot határozhat meg. A  rendvédelmi tisztjelölt a  munkáltatói 
jogkör gyakorlójától kérheti, hogy a  hallgatói jogviszonya szüneteltetésével egyidejűleg különös méltánylást 
érdemlő egyéni érdekére tekintettel a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony szünetelését engedélyezze.

113. A rendvédelmi tisztjelölti szolgálat
286. § (1) A rendvédelmi tisztjelölt a vele rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyt létesítő rendvédelmi szerv tisztjelölti 
állományában, a hallgatói előmenetelének megfelelő tisztjelölti rendfokozati jelzéssel teljesít szolgálatot.
(2) A rendvédelmi tisztjelölt rendfokozata
a) az állományba vétel napjától hallgató őrmester,
b) a második évfolyamon a tanév első napjától hallgató törzsőrmester,
c) a harmadik évfolyamon a tanév első napjától hallgató főtörzsőrmester,
d) a negyedik évfolyamon a tanév első napjától hallgató zászlós.
(3) A  rendvédelmi tisztjelölt szolgálatteljesítési helye a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar 
Rendvédelmi Tagozata (a továbbiakban: Rendvédelmi Tagozat). A  rendvédelmi tisztjelölt szolgálati feladatait 
a  Rendvédelmi Tagozat szolgálati szabályzata tartalmazza. A  Rendvédelmi Tagozaton megalakított egységek 
a képzési szakok és szakirányok szerint kerülnek megalakításra, amelyek egyben az állományilletékes rendvédelmi 
szerv tartalékát is képezik. Kötelékben és különleges jogrendben történő alkalmazásuk és gyakoroltatásuk rendjét 
az országos parancsnok és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora által megkötött együttműködési megállapodás 
tartalmazza.
(4) A  rendvédelmi tisztjelölt esetében a  szolgálati érintkezés során szóban „hallgató” megszólítást kell alkalmazni, 
amelyet írásban a jövendő hivatásának megfelelő rendvédelmi szervnél alkalmazott jelzővel kell kiegészíteni.
(5) A rendvédelmi tisztjelölt szolgálatteljesítése során – a 285. § (6) bekezdésében meghatározott képzettségi szintet 
meghaladó – intézkedésre önállóan nem jogosult. A  sikeres „Tisztjelölt” vizsgát követően – az  eskütétel után –  
szakmai gyakorlaton vagy elrendelt szolgálati tevékenység során szolgálati fegyvert, felszerelést a  rendvédelmi 
szerv számára meghatározott szabályok szerint viselhet és a jogszabályok előírásainak megfelelően használhat.
(6) Az  (5)  bekezdésben foglaltaktól eltérően a  rendőrség rendvédelmi tisztjelöltje a  vele rendvédelmi tisztjelölti 
jogviszonyt létesítő rendvédelmi szerven kívül, más rendőrségi szervnél is teljesítheti a szakmai gyakorlatát. Ebben 
az esetben a szakmai gyakorlat során a rendvédelmi tisztjelölt szolgálati fegyvert, felszerelést a szakmai gyakorlatot 
biztosító rendvédelmi szerv számára meghatározott szabályok szerint viselhet és a  jogszabályok előírásainak 
megfelelően használhat.
(7) A  rendvédelmi tisztjelölt szolgálatteljesítése képzési időnek minősül, amelyet úgy kell megállapítani, hogy 
az a tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését ne veszélyeztesse.
(8) A  rendvédelmi tisztjelölt kizárólag a  Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a  közigazgatási, rendészeti 
és katonai felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott szolgálati feladat ellátására vezényelhető, továbbá 
a  Rendvédelmi Tagozat állományában rajparancsnoki vagy szakaszparancsnoki gyakorló feladatok ellátására 
jelölhető ki.
(9) A  rendvédelmi tisztjelölt az  oktatási szünet időtartamára – a  kötelező gyakorlat kivételével – mentesül 
a szolgálatteljesítési és rendelkezésre állási kötelezettség alól.
(10) Szabadságra kizárólag a  hallgatói jogviszony szünetelésének időtartama alatt szolgálati feladatokat ellátó 
rendvédelmi tisztjelölt jogosult. A rendvédelmi tisztjelöltet ezen időtartamra a 143–146. §-ban foglaltaktól eltérően 
a heti szolgálatteljesítési idejének alapulvételével megállapított, évi öt heti szolgálatteljesítésnek megfelelő mértékű 
alapszabadság időarányos része illeti meg.

114. A rendvédelmi tisztjelölt járandóságai
287. § (1) A rendvédelmi tisztjelölt havonta a miniszter rendeletében meghatározottak szerinti illetményre jogosult. 
Az  illetmény alapilletményből, tanulmányi díjból, valamint illetménypótlékból áll. Az  alapilletmény legalább 
a  garantált bérminimumnak megfelelő összeg. Az  alapilletmény évfolyamonkénti eltérő mértékét, valamint 
a tanulmányi díj mértékét és az illetménypótlék összegét a miniszter rendeletben állapítja meg.
(2) A rendvédelmi tisztjelölt miniszteri rendeletben meghatározottak szerint kollégiumi elhelyezésre, térítésmentes 
élelmezési, ruházati ellátásra, tanszertámogatásra, ezen túlmenően egyes költségtérítésre és szociális juttatásokra 
jogosult.
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(3) A  rendvédelmi tisztjelölt pénzbeli járandóságait a  rendvédelmi szerv havonta egy összegben a  tisztjelölt által 
megnevezett fizetési számlára átutalja.
(4) Nem jogosult illetményre a rendvédelmi tisztjelölt, ha a rendvédelmi tisztjelölti jogviszonya szünetel, valamint ha 
jogellenesen távol van.

115. A rendvédelmi tisztjelölt fegyelmi és kártérítési felelőssége
287/A.  § (1) Ha a  rendvédelmi tisztjelölt a  rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyából vagy a  hallgatói jogviszonyából 
eredő kötelezettségét vétkesen megszegi, fegyelemsértést követ el. A  tisztjelölttel szemben fenyítésként  
a 185. § (1) bekezdés a), b) és h) pontja, valamint az alapilletmény csökkentése fegyelmi fenyítés szabható ki azzal, 
hogy az alapilletmény legfeljebb 5 hónapra, legfeljebb 20%-kal csökkenthető.
(2) A  rendvédelmi tisztjelölt beosztásából – tanulmányok folytatásától való eltiltás nélkül – legfeljebb a  büntető-, 
a fegyelmi és a méltatlansági eljárás jogerős befejezéséig akkor függeszthető fel, ha a szolgálati helytől távoltartása 
az általa elkövetett cselekmény súlya vagy jellege miatt indokolt.
(3) A rendvédelmi tisztjelölt vonatkozásában a 192. § nem alkalmazandó, a fegyelmi jogkör gyakorlójának személyét 
miniszteri rendelet határozza meg. A  fegyelmi jogkör gyakorlásába a  Rendvédelmi Tagozat, valamint a  Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem bevonható.
(4) A  rendvédelmi tisztjelölt kártérítési felelőssége kiterjed a  rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyából és a  hallgatói 
jogviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kár megtérítésére is.
(5) A fegyelmi és a kártérítési eljárás jogszabályban nem szabályozott kérdéseiben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
fegyelmi és kártérítési szabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni.
(6) A rendvédelmi tisztjelölt képviseletében a kari hallgatói önkormányzat is eljárhat.”

59. §  A Hszt. 341. § (1) bekezdés 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az általa irányított rendvédelmi szerv tekintetében rendeletben:)
„27. megállapítsa
a) a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony létesítésére és megszüntetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, 
a rendvédelmi tisztjelölti szolgálatra vonatkozó rendelkezéseket,
b) a rendvédelmi tisztjelöltet megillető alapilletmény évfolyamonkénti eltérő mértékét, a tanulmányi díj mértékét, 
az  illetménypótlék összegét, és az  egyéb juttatások körét, jogosultsági feltételeit, mértékét, megállapításának és 
folyósításának rendjét,
c) a rendvédelmi tisztjelölteknek a  rendvédelmi alapképzés időtartama alatt, illetve az  állomány tagjának  
a  10 éves határozott idejű szolgálata alatt fennálló visszafizetési kötelezettsége eseteire, módjára, összegére 
vonatkozó szabályokat, a  visszafizetési kötelezettség érvényesítésének, ideértve a  halasztás engedélyezésének 
rendjét, a fizetési könnyítés és a mentesítési eljárás szabályait,”

60. §  A Hszt. 361. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„361.  § A 142.  § (3)  bekezdésében foglaltakat a  folyamatban lévő szülési szabadságok tekintetében is alkalmazni 
kell.”

61. §  A Hszt. a következő 368/A. §-sal egészül ki:
„368/A.  § (1) A  284.  § (1)  bekezdése szerinti, a  rendvédelmi szervvel ösztöndíj szerződéssel tisztjelölti 
jogviszonyban álló tisztjelöltek jogviszonya az  egyes törvények honvédelemmel és rendvédelemmel összefüggő 
módosításáról szóló 2021. évi CXLI. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv3.) megállapított XXVII. Fejezet alapján  
– a  2021/2022. tanévben képzésüket befejező tisztjelöltek kivételével – 2022. augusztus 1-jén átalakul 
a Módtv3.-mal megállapított XXVII. Fejezet szerinti rendvédelmi tisztjelölti szolgálati jogviszonnyá.
(2) A  tisztjelöltet legkésőbb az  (1)  bekezdés szerinti időpontot megelőző 120 nappal írásban kell tájékoztatni 
a tisztjelölti jogviszonyát érintő módosítás tartalmi elemeiről.
(3) A tisztjelölt – a 2021/2022. tanévben képzésüket befejező tisztjelöltek kivételével – legkésőbb 2022. július 1-ig 
írásban nyilatkozik, hogy jogviszonyának átalakulásához hozzájárul-e. Ha a  tisztjelölt az  előírt határnapig nem 
nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a  tisztjelölti jogviszonyának rendvédelmi tisztjelölti jogviszonnyá történő 
átalakulásához hozzájárult.
(4) Ha a  tisztjelölt a  tisztjelölti jogviszonyának átalakulásához nem járul hozzá, a  tisztjelölti jogviszonya és 
ösztöndíjszerződése 2022. július 31-ével megszűnik.
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(5) A  Módtv3.-mal megállapított XXVII. Fejezet szerinti rendvédelmi tisztjelölti jogviszony alapján az  illetmény  
2022. augusztus 1. napjától illeti meg a rendvédelmi tisztjelöltet.
(6) A  tisztjelölti jogviszony (1)  bekezdés szerinti átalakulásával összefüggésben a  rendvédelmi tisztjelöltnek 
próbaidő nem köthető ki, egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságvizsgálatokat elvégezni nem kell.”

12. A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény módosítása

62. §  A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Vbt.) 3.  § 29a.  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„29a. katonai célú építészeti-műszaki tervezési szolgáltatás: a  4.  § (2)  bekezdésére tekintettel katonai célt szolgál 
a  hazai költségvetési forrásból megvalósuló, a  2.  melléklet 18.  pontjához kapcsolódó olyan építészeti-műszaki 
tervezési szolgáltatás, amely az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény felhatalmazása alapján 
kiadott jogszabály szerinti, a  sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építmény, 
építményrész, építményegyüttes megépítéséhez, bővítéséhez, felújításához, átalakításához, helyreállításához, 
korszerűsítéséhez, lebontásához, elmozdításához, rendeltetésének megváltoztatásához szükséges építészeti-
műszaki dokumentáció elkészítésére, annak ellenőrzésére, továbbá tervezői művezetésre irányul,”

63. §  A Vbt. 4.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az  „1.  mellékletben felsorolt kategóriáknak” szövegrész helyébe 
az „1. mellékletben foglalt kategóriáknak” szöveg lép.

13. A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény módosítása

64. §  A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Haj.tv.) I. Fejezete 
a következő 3/A. alcímmel egészül ki:
„3/A. A jognyilatkozatokra vonatkozó szabályok
6/A.  § (1) A  nyilatkozattevő személyének az  Mt. 22.  § (2)  bekezdése szerinti azonosításához nem szükséges 
a  nyilatkozattevőnek az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény 
szerinti elektronikus aláírása vagy minősített elektronikus aláírása.
(2) A  honvédelmi alkalmazotti jogviszony létesítésével, módosításával, továbbá a  megszüntetésével kapcsolatos 
jognyilatkozat, a  fegyelmi vagy kártérítési ügyben hozott határozat, a  sérelemdíj megfizetése ügyében hozott 
határozat, az összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló felszólítás és a fizetési felszólítás a munkáltatói jogkört 
gyakorló részéről elektronikusan legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kiadmányozható.
(3) A (2) bekezdés szerint elektronikusan kiadmányozott jognyilatkozatról a munkáltatói jogkört gyakorló miniszteri 
rendeletben kijelölt képviselője öt napon belül záradékolással ellátott, hiteles papír alapú kiadmányt készít. 
A záradéknak tartalmaznia kell a záradékolásra jogosult személy aláírását, a záradékolás keltét és szöveges utalást 
arra, hogy a papír alapú kiadmány az alapul szolgáló elektronikusan hitelesített irattal megegyezik. A honvédelmi 
alkalmazottal a papír alapú kiadmányt kell közölni.
(4) Többoldalú jognyilatkozat esetén, ha a  munkáltatói jogkört gyakorló az  iratot a  (2)  bekezdés szerint 
elektronikusan írja alá, az  akarategységet hitelesen tükröző kiadmány az  a  papír alapú kiadmány, amely 
a  munkáltatói jogkört gyakorlónak legalább fokozott biztonságú aláírását tartalmazó elektronikus iratról  
– a  (3)  bekezdés rendelkezései alapján – készült és egyidejűleg tartalmazza az  iratot nem elektronikusan aláíró 
személy aláírását is.
(5) A  jogorvoslat módjára és határidejére a  munkáltatói döntésben utalni kell. Ha törvény alapján a  munkáltatói 
döntés ellen bírósági eljárásnak van helye, a  jogorvoslatról való tájékoztatásnak tartalmaznia kell az eljáró bíróság 
és az  alperes megnevezését, a  jogorvoslat előterjesztésére nyitva álló határidőt, a  jogorvoslat előterjesztésének 
helyét, valamint azt a  felhívást, hogy a  keresetlevelet a  határidő végéig postára kell adni, vagy elektronikusan be 
kell nyújtani. Ha a határidő jogvesztő, a felhívásnak arra is ki kell terjednie, hogy a keresetlevélnek a határidő végéig 
a bírósághoz vagy az intézkedésre jogosult első fokú hatósághoz meg kell érkeznie.
(6) Ha a  munkáltatói jogkört gyakorló a  jognyilatkozatot elektronikus dokumentum hozzáférhetővé tétele útján 
közölte, és a  címzett vagy az  átvételre jogosult más személy az  átvételt az  elektronikus dokumentum átvételét 
követő öt napon belül nem igazolja vissza, a munkáltatói jogkört gyakorló postai úton közli vele a jognyilatkozatot. 
Ilyen esetben a jognyilatkozat közlésének napja a második közlés napja.”
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65. §  A Haj.tv. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Honvédelmi alkalmazotti jogviszony
a) helyettesítés céljából,
b) meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat ellátására, vagy
c) tartós külföldi munkavégzés idejére
határozott időre történő kinevezéssel létesíthető.”

66. §  A Haj.tv. 19/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés szerinti megállapodás esetén az Mt. 99. § (7) bekezdés a) pontját alkalmazni kell.”

67. §  A Haj.tv. 21. § (2) bekezdés b) pontja a következő bf ) alponttal egészül ki:
(A honvédelmi alkalmazotti jogviszony megszüntethető:)
(áthelyezéssel az e törvény és)
„bf ) az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény”
(hatálya alá tartozó munkáltatók között,)

68. §  A Haj.tv. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a honvédelmi szervezet egészét vagy egy részét (szervezeti egységét, anyagi és nem anyagi erőforrásainak 
vagy feladat- és hatáskörének meghatározott csoportját) az  Mt. hatálya alá tartozó munkáltató veszi át, 
a  honvédelmi szervezet átvett szervezeti egységénél vagy tevékenysége keretében foglalkoztatott honvédelmi 
alkalmazottak honvédelmi alkalmazotti jogviszonya az átadás időpontjában megszűnik.”

69. §  A Haj.tv. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 22. §, a 23. § és a 25. § nem alkalmazható, ha a 22. § (2) vagy (5) bekezdése szerinti időpont előtt
a) tett honvédelmi szervezeti vagy honvédelmi alkalmazotti egyoldalú jognyilatkozat, vagy
b) megkötött megállapodás – ideértve az áthelyezést is –
alapján a  honvédelmi alkalmazotti jogviszony a  22.  § (2) vagy (5)  bekezdése szerinti időpontot követően 
megszűnik. Az  a) és b)  pont szerinti, a  22.  § (1) vagy (4)  bekezdésében foglalt időpont előtti jognyilatkozattal 
vagy megállapodással kapcsolatban a  honvédelmi alkalmazott által kezdeményezett munkaügyi jogvita esetén  
a  22.  § (1) vagy (4)  bekezdésében foglalt időpontot követően az  átadó honvédelmi szervezet helyébe az  átvevő 
munkáltató lép, valamint ezen időpont után a keresetlevelet az átvevő munkáltató ellen kell előterjeszteni.”

70. §  A Haj.tv. 51. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  Mt. 53.  §-a alapján más munkáltatónál történő munkavégzésre akkor kerülhet sor, ha ennek alapján 
a  honvédelmi alkalmazott honvédelmi szervezetnél, vagy a  közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, 
a  közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény vagy az  egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya 
alá tartozó munkáltatónál végez munkát.”

71. §  A Haj.tv. 78. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  egyéb foglalkoztatási jogviszonya alapján illetmény vagy fizetés nélküli szabadságon lévő és ez  alatt 
határozott idejű honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott személy a  honvédelmi alkalmazotti 
jogviszonya alapján jubileumi jutalomra nem jogosult.”

72. § (1) A Haj.tv. 83. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásakor honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni)
„l) a honvédelmi szervezetnél munkaviszonyban,”
(töltött időt.)

 (2) A Haj.tv. 83. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásakor honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni)
„n) a Hvt. 2019. január 1. és 2019. december 31. között hatályos 1.  mellékletében meghatározott gazdasági 
társaságnál, annak jogelődjénél vagy jogutódjánál munkaviszonyban”
(töltött időt.)
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 (3) A Haj.tv. 83. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A honvédelmi alkalmazott fizetési fokozatának megállapításánál az (1) bekezdésen túlmenően figyelembe kell 
venni
a) a korábbi munkaviszony teljes időtartamát,
b) a sor- vagy tartalékos katonai szolgálatban, illetve a polgári szolgálatban, valamint
c) az (1) bekezdés h) pontja alá nem tartozó foglalkoztatónál ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban
eltöltött időt.”

73. §  A Haj.tv. V/A. Fejezete a következő 89/G. §-sal egészül ki:
„89/G.  § Az orvos, szakorvos, fogorvos, szakfogorvos, gyógyszerész, szakgyógyszerész, továbbá  
a  Kormány rendeletében meghatározott munkakörben foglalkoztatott egyéb, nem egészségügyi egyetemi 
végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú 
szakképesítéssel rendelkező egészségügyi honvédelmi alkalmazott, továbbá az  egészségügyről szóló törvény 
szerinti egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzést lezáró szakvizsga megszerzését megelőzően – az  ilyen 
szakvizsga megszerzése feltételeként előírt felsőfokú szakképesítéssel rendelkező és ezen szakképesítéshez 
kötött munkakörben foglalkoztatott – egészségügyi honvédelmi alkalmazott a  3.  § (2)  bekezdése szerinti 
többletkötelezettséget nem vállalhat.”

74. §  A Haj.tv. 15. alcíme a következő 93/A. §-sal egészül ki:
„93/A.  § A miniszter a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat honvédelmi alkalmazottai pszichikai alkalmasságának 
vizsgálatára vonatkozó szabályokat közjogi szervezetszabályozó eszközben határozza meg.”

75. §  A Haj.tv. 97. §-a a következő (9c)–(9e) bekezdéssel egészül ki:
„(9c) A  2021. január 1. és 2021. december 31. között hatályos 19/A.  § (2)  bekezdése szerinti, a  munkaidőkeret  
12 hónapnál hosszabb lehetséges tartamáról szóló megállapodás 2021. december 31. után továbbra is érvényes, 
azzal, hogy
a) a munkaidőkeret megállapodás szerinti leghosszabb tartama, és
b) az e  megállapodás alapján 2022. január 1-jén folyamatban lévő, eredetileg 12 hónapnál hosszabb időtartamra 
közölt munkaidőkeret tartama
12 hónapra változik.
(9d) A  (9c) bekezdés b) pontja szerinti esetben a honvédelmi szervezet 15 napon belül tájékoztatja a honvédelmi 
alkalmazottat a munkaidőkeret tartamának megváltozott befejező időpontjáról.
(9e) Ha 2022. január 1-jén folyamatban levő munkaidőkeret tartamát a  honvédelmi szervezet a  2021. január 1. 
és december 31. között hatályos 19/A.  § (2)  bekezdés szerinti megállapodás alapján állapította meg – ideértve 
a  (9c)  bekezdés b)  pontját is – akkor erre a  munkaidőkeretre az  Mt. 99.  § (1)  bekezdés b)  pontjában foglaltakat 
a munkaidőkeret tartamának átlagában kell figyelembe venni.”

76. §  A Haj.tv. 17. alcíme a következő 99/D. §-sal egészül ki:
„99/D.  § Az egyes törvények honvédelemmel és rendvédelemmel összefüggő módosításáról szóló 2021. évi 
CXLI.  törvény hatálybalépésének napján hatályát veszti az  orvos, szakorvos, fogorvos, szakfogorvos, gyógyszerész, 
szakgyógyszerész, továbbá a  Kormány rendeletében meghatározott munkakörben foglalkoztatott egyéb, nem 
egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi 
felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező egészségügyi honvédelmi alkalmazott, továbbá az  Eütv. szerinti 
egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzést lezáró szakvizsga megszerzését megelőzően az  ilyen szakvizsga 
megszerzése feltételeként előírt felsőfokú szakképesítéssel rendelkező és ezen szakképesítéshez kötött munkakörben 
foglalkoztatott egészségügyi honvédelmi alkalmazott által tett, többletkötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat.”

77. §  A Haj.tv. VII. Fejezete a következő 19. alcímmel egészül ki:
„19. Az Európai Unió jogi aktusainak való megfelelés
105. §  E törvény a  munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 6.  cikkének, a  16.  cikk b)  pontjának, valamint a  19.  cikkének – való megfelelést 
szolgálja.”
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78. §  A Haj.tv.
a) 19/A. § (2) bekezdésében a „harminchat” szövegrész helyébe a „tizenkét” szöveg,
b) 22. § (2) bekezdésében a „munkáltatónál” szövegrész helyébe a „honvédelmi szervezetnél” szöveg,
c) 22. § (7) bekezdésében a „honvédelmi szervezet azért változik meg, mert” szövegrész helyébe a „jogutódlás 

úgy történik, hogy” szöveg,
d) 23.  § (2)  bekezdésében a  „honvédelmi alkalmazott munkabére” szövegrész helyébe a  „munkavállaló 

munkabére” szöveg,
e) 23. § (2) bekezdésében az „alkalmazott illetménypótlék” szövegrész helyébe az „alkalmazotti illetménypótlék” 

szöveg,
f ) 23.  § (2)  bekezdésében az  „alkalmazott illetménypótlékok” szövegrész helyé az  „alkalmazotti 

illetménypótlékok” szöveg,
g) 83.  § (4)  bekezdésében a  „jogviszony megállapításakor” szövegrész helyébe a  „jogviszonyban töltött idő 

megállapításakor” szöveg
lép.

79. §  Hatályát veszti a Haj.tv.
a) 19/A. § (4) bekezdése,
b) 83. § (3) bekezdése.

14. Záró rendelkezések

80. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 55–56. §, valamint az 58–59. § 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.
 (3) A 24. §, a 35. §, a 37. §, a 38. §, a 40. § 1., 10., 12. és 13. pontja, valamint a 41. § 2022. augusztus 20-án lép hatályba.

81. §  A 14–20. §, a 21. § (1) bekezdése az Alaptörvény 45. cikk (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

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

1. melléklet a 2021. évi CXLI. törvényhez

 1.  A Haktv. 2. melléklet g) pont go) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a szolgálat teljesítésének adatai:)
„go) külföldi szolgálatteljesítésekre vonatkozó adatok, NATO menetparancs adatai,”

 2.  A Haktv. 2. melléklet g) pont gq) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a szolgálat teljesítésének adatai:)
„gq) sebesülések, harci cselekményben való részvételre, és annak során tanúsított kiemelkedő helytállásra, valamint 
sebesülésre vonatkozó adatok,”
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2. melléklet a 2021. évi CXLI. törvényhez
„10. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez

A honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelés adatköre

 1.  születési családi és utónév,
 2.  házassági, felvett családi és utónév,
 3.  anya születési családi és utónevei,
 4.  születési hely,
 5.  születési idő,
 6.  jogviszony megnevezése, katona esetében a  rendfokozat és a  rendfokozatba helyezés ideje is, hatósági és 

ellenőri, katonai rendész vagy belföldi katonai futár igazolvány esetén a jogosultság kezdete,
 7.  arckép,
 8.  saját kezű aláírás,
 9.  a  nyugállomány tagja és a  szolgálati járandóságra jogosult esetében az  egyenruha-viseléssel összefüggő 

rendelkezés,
10.  személyi azonosító,
11.  az igazolvány egyedi azonosítója és érvényességi ideje,
12.  az igazolvány vagy személyi igazolójegy kiállításának dátuma,
13.  az  igazolvány vagy személyi igazolójegy igénylésének és bevonásának oka, az  igazolvány vagy személyi 

igazolójegy elvesztéséről, eltulajdonításáról, megrongálódásáról vagy megsemmisüléséről, valamint 
az elveszett, eltulajdonított igazolvány megtalálásáról szóló jegyzőkönyv adatai

14.  a külszolgálatra tervezett állomány szolgálatteljesítésének kezdő és befejező dátuma.” 

3. melléklet a 2021. évi CXLI. törvényhez

 1.  A Haktv. 21. melléklet 1.2.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 24/P. § (2) bekezdése alkalmazásában:]
(az igénylő családtagjának, nem igényjogosult hozzátartozójának adatai:)
„1.2.8. lakcíme, nagykorú személy esetén e-mail címe,”

 2.  A Haktv. 21. melléklet 2.2.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 24/P. § (3) bekezdése alkalmazásában:]
(az igénylő családtagjának, nem igényjogosult hozzátartozójának adatai:)
„2.2.8. lakcíme, nagykorú személy esetén e-mail címe,”

 3.  A Haktv. 21. melléklet 3.2.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 24/P. § (4) bekezdése alkalmazásában:]
(az igénylő családtagjának, nem igényjogosult hozzátartozójának adatai:)
„3.2.8. lakcíme, nagykorú személy esetén e-mail címe,”
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2021. évi CXLII. törvény
a határok, a vízumügy, a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, valamint a menekültügy és a migráció 
területén működő uniós információs rendszerek együttműködő képességének megteremtése érdekében 
egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról*

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

1. §  A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7/E. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  terrorizmust elhárító szerv az  (1)  bekezdés a)  pont aa) és ad)  alpontjában meghatározott 
bűncselekmények megelőzésével és felderítésével kapcsolatos feladatai ellátása céljából jogosult a  közös 
személyazonosítóadat-tárban (a továbbiakban: CIR) tárolt adatok lekérdezésére az (EU) 2019/817 európai parlamenti 
és tanácsi rendelet 22.  cikk (1)  bekezdésében, valamint az  (EU) 2019/818 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
22. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.”

2. §  A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 29. §-a a következő (9)–(15) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Ha az igazoltatott személyazonossága a (2) bekezdés alapján nem állapítható meg, – a (4) és (4a) bekezdésben 
meghatározottakon túl – a  személyazonosság megállapítása céljából az  (EU) 2019/817 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 20.  cikk (1)  bekezdésében és az  (EU) 2019/818 európai parlamenti és tanácsi rendelet 20.  cikk 
(1)  bekezdésében meghatározott esetekben a  CIR-ben tárolt adatokat a  rendőrség (12)  bekezdés szerinti szervei 
az (EU) 2019/817 európai parlamenti és tanácsi rendelet 20. cikk (2) és (3) bekezdésében, valamint az (EU) 2019/818 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 20. cikk (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően lekérdezhetik.
(10) A  CIR-ben tárolt adatokkal történő összevetéshez az  igazoltatottól ujjnyomat vehető, róla fényképfelvétel 
készíthető.
(11) A  (9)  bekezdés szerinti lekérdezés célja – az  (EU) 2019/817 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2.  cikk 
(1)  bekezdés b) és c)  pontjában, valamint az  (EU) 2019/818 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2.  cikk 
(1)  bekezdés b) és c)  pontjában meghatározott célkitűzéseknek megfelelően – az  igazoltatott személy 
személyazonosságának megállapítása a  közrend, a  közbiztonság védelme érdekében, bűnmegelőzési vagy 
bűnüldözési célból, vagy a tartózkodás jogszerűségének megállapítása céljából.
(12) A  CIR lekérdezésére a  rendőrség 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott szervei – az  idegenrendészeti szerv 
kivételével – a (11) bekezdésben meghatározott célból jogosultak az igazoltatás helyszínén vagy az előállítás során 
az (EU) 2019/817 európai parlamenti és tanácsi rendelet 20. cikk (3) bekezdése, valamint az (EU) 2019/818 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 20. cikk (3) bekezdése szerinti adatok megadásával.
(13) Természeti katasztrófa vagy baleset esetén a (12) bekezdésben meghatározott rendőri szerv az (EU) 2019/817 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 20.  cikk (4)  bekezdése, valamint az  (EU) 2019/818 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 20. cikk (4) bekezdése alapján a CIR-ben tárolt adatokkal történő összevetés érdekében lekérdezheti 
a  CIR-t a  személyazonosságukat igazolni nem tudó ismeretlen személyek vagy az  ismeretlen személyazonosságú 
holttest vagy holttestrész azonosítása céljából e személyek biometrikus adataival.
(14) A rendőri szerv a (13) bekezdésben foglalt ellenőrzés elvégzéséhez rögzítheti a személyazonosságukat igazolni 
nem tudó ismeretlen személyek vagy az  ismeretlen személyazonosságú holttest vagy holttestrész biometrikus 
adatait.
(15) A  (10) és (14)  bekezdésben meghatározottak szerint rögzített biometrikus adat – a  (7)  bekezdéstől 
eltérően  – kizárólag az  (EU) 2019/817 európai parlamenti és tanácsi rendelet 20.  cikk (1) és (4)  bekezdése, 
valamint az  (EU)  2019/818 európai parlamenti és tanácsi rendelet 20.  cikk (1) és (4)  bekezdése szerinti lekérdezés 
elvégzéséhez, annak befejezéséig kezelhető, ezt követően haladéktalanul törölni kell.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. december 14-i ülésnapján fogadta el.
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3. § (1) A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 37/A. § (1) bekezdés i) és j) pontja helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:
(Magyarország területén olyan terrorcselekmény elkövetése vagy előkészülete esetén, amely alkalmas a  közrend és 
a  nemzetgazdaság vagy a  létfontosságú rendszerelem működésének súlyos megzavarására, és a  lakosság élet- és 
vagyonbiztonságát közvetlenül és súlyosan veszélyezteti, a  rendőrség a  terrorcselekmény megelőzése, félbeszakítása, 
következményeinek elhárítása és az  elkövetők elfogása érdekében külön-külön és együttesen is alkalmazhatja 
a következő intézkedéseket a terrorcselekmény hatásterületén:)
„i) a tömegközlekedést korlátozhatja, szüneteltetheti,
j) járművet elszállíthat, vagy egyéb módon eltávolíthat, valamint”

 (2) A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 37/A. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(Magyarország területén olyan terrorcselekmény elkövetése vagy előkészülete esetén, amely alkalmas a  közrend és 
a  nemzetgazdaság vagy a  létfontosságú rendszerelem működésének súlyos megzavarására, és a  lakosság élet- és 
vagyonbiztonságát közvetlenül és súlyosan veszélyezteti, a  rendőrség a  terrorcselekmény megelőzése, félbeszakítása, 
következményeinek elhárítása és az  elkövetők elfogása érdekében külön-külön és együttesen is alkalmazhatja 
a következő intézkedéseket a terrorcselekmény hatásterületén:)
„k) az (EU) 2019/817 európai parlamenti és tanácsi rendelet 20. cikk (4) bekezdésében, valamint az  (EU) 2019/818 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 20. cikk (4) bekezdésében foglaltak szerint lekérdezheti a CIR-t.”

 (3) A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 37/A. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  CIR-ben történő, (1)  bekezdés k)  pontja szerinti lekérdezéshez a  rendőri szerv rögzítheti 
a személyazonosságukat igazolni nem tudó ismeretlen személyek vagy az  ismeretlen személyazonosságú holttest 
vagy holttestrész biometrikus adatait.
(1b) A CIR-ben történő lekérdezéshez rögzített biometrikus adat a lekérdezés befejezéséig kezelhető, ezt követően 
haladéktalanul törölni kell.”

4. § (1) A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 91/K. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összevetés az (EU) 2019/817 európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk 
(2)  bekezdése, valamint az  (EU) 2019/818 európai parlamenti és tanácsi rendelet 1.  cikk (2)  bekezdése szerinti 
interoperabilitást biztosító keret elemeinek felhasználásával is végrehajtható.”

 (2) A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 91/K. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  rendőrség az  (1)  bekezdés szerinti határforgalom-ellenőrzés során az  (EU) 2019/817 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 4. cikk 11. pontja szerinti biometrikus adatok közül
a) az arcképmásnak az arcképelemző tevékenységet végző szerv, illetve
b) az ujjnyomatnak 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 törvény szerinti szakértői nyilvántartó szerv
részére történő megküldésével összehasonlítást kezdeményezhet a biometrikus adatok elemzése érdekében.”

5. §  A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 91/L. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A  rendőrség végrehajtja az  (EU) 2019/817 európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint 
az  (EU)  2019/818 európai parlamenti és tanácsi rendeletben a  határforgalom-ellenőrzést végrehajtó hatóságok 
számára meghatározott feladatokat.”

6. §  A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény a következő 106. §-sal egészül ki:
„106.  § A 7/E.  § (8)  bekezdése, a  29.  § (9)–(15)  bekezdése, a  37/A.  § (1)  bekezdés k)  pontja, a  37/A.  § (1a) és 
(1b) bekezdése, a 91/K. § (2) és (4) bekezdése, valamint a 91/L. § (11) bekezdése
a) az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a  határok és a  vízumügy 
területén, továbbá a  767/2008/EK, az  (EU) 2016/399, az  (EU) 2017/2226, az  (EU) 2018/1240, az  (EU) 2018/1726 
és az  (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a  2004/512/EK és a  2008/633/IB tanácsi 
határozat módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/817 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b) az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a  rendőrségi és 
igazságügyi együttműködés, a menekültügy és a migráció területén, valamint az (EU) 2018/1726, az (EU) 2018/1862 
és az  (EU)  2019/816 rendelet módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/818 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
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7. §  A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 91/K. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „okmányok, valamint” 
szövegrész helyébe az „okmányok, biometrikus adataik, valamint” szöveg lép.

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

8. §  A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény a következő 8/E. §-sal egészül ki:
„8/E.  § A  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ a  8/A.  § (7)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében végrehajtja az  (EU) 2019/817 európai parlament és tanácsi rendelet szerinti esetekben 
az ETIAS nemzeti egység számára meghatározott feladatokat. Ezzel összefüggésben adatokat kérhet – az adatkérés 
céljának megjelölésével – a  tagállami illetékes hatóságoktól, valamint e  törvény alapján a  30/A.  § szerinti 
együttműködő szervtől, továbbá az  általa kezelt adatot az  adat kezelésére feljogosított, feladat- és hatáskörénél 
fogva érintett tagállami illetékes hatóságnak és a  30/A.  § szerinti együttműködő szervnek a  hatáskörébe tartozó 
intézkedés megtétele érdekében továbbítja.”

9. §  A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben megállapítsa az (EU) 2019/817 európai parlament és tanácsi 
rendelet szerinti esetekben az  ETIAS nemzeti egység feladatai végrehajtásának, valamint az  interoperabilitási 
keretek alkalmazásának részletes eljárási szabályait.”

10. §  A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény a következő 83. §-sal egészül ki:
„83.  § A 8/E.  § és a  77.  § (1a)  bekezdése az  uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek 
megállapításáról a határok és a vízumügy területén, továbbá a 767/2008/EK, az  (EU) 2016/399, az  (EU) 2017/2226, 
az  (EU) 2018/1240, az  (EU) 2018/1726 és az  (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint 
a  2004/512/EK és a  2008/633/IB tanácsi határozat módosításáról szóló 2019. május 20-i (EU) 2019/817 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

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

11. §  A fegyveres biztonsági őrségről, a  természetvédelmi és a  mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 1.  §-a 
a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szervezetében létrehozott és működtetett 
fegyveres biztonsági őrség az  e  törvényben meghatározott keretek között támogatja az  általános rendőrségi 
feladatok ellátására létrehozott szerv határrendészeti és határőrizeti feladatainak ellátását.”

12. §  A fegyveres biztonsági őrségről, a  természetvédelmi és a  mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 
I. Fejezete a következő 10/D. §-sal egészül ki:
„10/D. § (1) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szervezetében létrehozott és működtetett 
fegyveres biztonsági őrségnél foglalkoztatott fegyveres biztonsági őr az  1.  § (7)  bekezdése szerinti feladatot 
kizárólag az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hivatásos állományú tagjával közösen, annak 
közvetlen felügyelete és irányítása mellett végezheti, és kizárólag az  e  törvény szerinti intézkedések megtételre 
jogosult.
(2) A fegyveres biztonsági őr az 1. § (7) bekezdése szerinti feladatok ellátása során
a) támogatja a rendőr határrendészeti és határőrizeti feladatainak ellátását,
b) az államhatáron illetéktelenül belépő személyt az ország területén átkísérő rendőr tevékenységét biztosítja,
c) biztosítja az elfogást vagy az előállítást végrehajtó rendőr tevékenységét,
d) közreműködik a rendőr helyszínbiztosításával kapcsolatos feladatainak ellátásában.”



11340 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 235. szám 

4. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosítása

13. §  Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az  információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 1. §-a a következő (1e) bekezdéssel egészül ki:
„(1e) Az  online terrorista tartalom terjesztésével szembeni eljárás során – a  12/B.  §-ban nem szabályozott 
kérdésekben – az (EU) 2021/784 európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.”

14. §  Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az  információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény a következő 12/B. §-sal és az azt megelőző alcímcímmel egészül ki:
„Az online terrorista tartalom terjesztésével szembeni eljárás szabályai
12/B.  § (1) Az  (EU) 2021/784 európai parlamenti és tanácsi rendeletben a  tagállam illetékes hatósága, valamint 
az  illetékes hatóságon belüli kapcsolattartó pont számára meghatározott feladatokat a  Hatóság Hivatala 
(a továbbiakban: Hivatal) látja el.
(2) Az (EU) 2021/784 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3–5. cikke szerinti eljárást a Hatóság – e törvény eltérő 
rendelkezésének a hiányában – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján, a hivatalbóli eljárás 
szabályai szerint folytatja le.
(3) A  Hivatal (2)  bekezdés szerinti eljárásban hozott döntését az  (EU) 2021/784 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 2. cikk 1. pontja szerinti tárhelyszolgáltató, illetve 2. cikk 2. pontja szerinti tartalomszolgáltató támadhatja 
meg közigazgatási perben, a  döntésről való tudomásszerzéstől számított három napon belül. A  perben azonnali 
jogvédelemnek nincs helye. A  Hivatal a  keresetlevelet a  benyújtástól számított három napon belül továbbítja 
a bírósághoz.
(4) A  (3)  bekezdés szerinti jogorvoslati kérelmet a  bíróság a  keresetlevél bírósághoz érkezésétől számított nyolc 
napon belül egyszerűsített perben bírálja el. A bíróság ítélete ellen perújításnak nincs helye.
(5) Az  (EU) 2021/784 európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikk (1) bekezdésében meghatározott jogsértések 
tárhelyszolgáltató általi elkövetése esetén a Hivatal – a  (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – az Eht. szerinti 
általános hatósági felügyeleti eljárás szabályai szerint jár el, és a  következő jogkövetkezmények alkalmazására 
jogosult:
a) a jogsértő magatartás tanúsítását megtilthatja, valamint az (EU) 2021/784 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
követelményeinek érvényre juttatása érdekében kötelezettséget állapíthat meg, továbbá
b) az (EU) 2021/784 európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikk (2) bekezdésében meghatározottak szerint
ba) az előző pénzügyi év teljes világpiaci forgalmának legfeljebb 4%-áig, vagy
bb) – ha a ba) alpont alkalmazása a szükséges adatok hiányában nem lehetséges, – legfeljebb százmillió forintig
terjedő összegű bírságot szab ki.
(6) Az  (EU) 2021/784 európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikk (1) bekezdésében meghatározott jogsértések 
kapcsán figyelmeztetés alkalmazásának nincs helye.”

15. §  Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az  információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 18. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Ez a  törvény a  következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg a  Hatóság 
feladatkörében és eljárásában:)
„d) az online terrorista tartalom terjesztésével szembeni fellépésről szóló, 2021. április 29-i (EU) 2021/784 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet.”

16. §  Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az  információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 15/C. § (1) bekezdésében a „Hatóság Hivatalához (a továbbiakban: 
Hivatal)” szövegrész helyébe a „Hivatalhoz” szöveg lép.
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5. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló 2007. évi I. törvény módosítása

17. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi 
I. törvény I. Fejezete a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A.  § E törvény alkalmazásában uniós információs rendszerek: az  (EU) 2019/817 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 4.  cikk 15.  pontja, valamint az  (EU) 2019/818 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4.  cikk 15.  pontja 
szerinti információs rendszerek.”

18. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi 
I. törvény a 35/A. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„A harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag ellenőrzése az uniós információs 
rendszerekben
35/B.  § (1) Az  idegenrendészeti hatóság az  uniós információs rendszerekben tárolt adatokkal történő összevetés 
céljából az (EU) 2019/817 európai parlamenti és tanácsi rendelet 21. cikke és 26–29. cikke, valamint az (EU) 2019/818 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 21.  cikke és 26–29.  cikke alapján a  személyazonosság vagy a  többszörös 
személyazonosság manuális ellenőrzése céljából a  harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag 
arcképmását és ujjnyomatát rögzítheti.
(2) Az idegenrendészeti hatóság az (1) bekezdésben meghatározott célból rögzített arcképmást és ujjnyomatadatot 
kizárólag az  (EU) 2019/817 európai parlamenti és tanácsi rendelet 21.  cikke és 26–29.  cikke, valamint 
az  (EU) 2019/818 európai parlamenti és tanácsi rendelet 21. cikke és 26–29. cikke alapján a keresés elvégzéséhez, 
annak befejezéséig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.”

19. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi 
I. törvény 86. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)
„j) az uniós információs rendszerek és az  Europol-adatok interoperabilitását biztosító keretek alkalmazásának 
részletes szabályait, beleértve az interoperabilitás során eljáró idegenrendészeti és vízumkiadó hatóságokat és azok 
interoperabilitással érintett egyes feladatait.”

20. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi 
I. törvény 129. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 2/A. § és a 35/B. §
a) az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a  határok és a  vízumügy 
területén, továbbá a  767/2008/EK, az  (EU) 2016/399, az  (EU) 2017/2226, az  (EU) 2018/1240, az  (EU) 2018/1726 
és az  (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a  2004/512/EK és a  2008/633/IB tanácsi 
határozat módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/817 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b) az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a rendőrségi és igazságügyi 
együttműködés, a  menekültügy és a  migráció területén, valamint az  (EU) 2018/1726, az  (EU) 2018/1862 és 
az  (EU)  2019/816 rendelet módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/818 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

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

21. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény a  következő 
2/C. §-sal egészül ki:
„2/C.  § E törvény alkalmazásában uniós információs rendszerek: az  (EU) 2019/817 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 4.  cikk 15.  pontja, valamint az  (EU) 2019/818 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4.  cikk 15.  pontja 
szerinti információs rendszerek.”
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22. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény a 67/A. §-t követően 
a következő alcímmel egészül ki:
„A harmadik országbeli állampolgárok ellenőrzése az uniós információs rendszerekben
67/B.  § (1) Az  idegenrendészeti hatóság az  uniós információs rendszerekben tárolt adatokkal történő összevetés 
céljából az (EU) 2019/817 európai parlamenti és tanácsi rendelet 21. cikke és 26–29. cikke, valamint az (EU) 2019/818 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 21.  cikke és 26–29.  cikke alapján a  személyazonosság vagy a  többszörös 
személyazonosság manuális ellenőrzése céljából a  harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag 
arcképmását és ujjnyomatát rögzítheti.
(2) Az idegenrendészeti hatóság az (1) bekezdésben meghatározott célból rögzített arcképmást és ujjnyomatadatot 
kizárólag az  (EU) 2019/817 európai parlamenti és tanácsi rendelet 21.  cikke és 26–29.  cikke, valamint 
az  (EU) 2019/818 európai parlamenti és tanácsi rendelet 21. cikke és 26–29. cikke alapján a keresés elvégzéséhez, 
annak befejezéséig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.”

23. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. §-a a következő 
(1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1d) Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy rendeletben szabályozza az  uniós információs rendszerek és 
az  Europol-adatok interoperabilitását biztosító keretek alkalmazásának részletes szabályait, beleértve 
az  interoperabilitás során eljáró idegenrendészeti és vízumkiadó hatóságokat és azok interoperabilitással érintett 
egyes feladatait.”

24. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 120. §-a a következő 
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 2/C. § és a 67/B. §
a) az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a  határok és a  vízumügy 
területén, továbbá a  767/2008/EK, az  (EU) 2016/399, az  (EU) 2017/2226, az  (EU) 2018/1240, az  (EU) 2018/1726 
és az  (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a  2004/512/EK és a  2008/633/IB tanácsi 
határozat módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/817 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b) az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a  rendőrségi és 
igazságügyi együttműködés, a menekültügy és a migráció területén, valamint az (EU) 2018/1726, az (EU) 2018/1862 
és az  (EU)  2019/816 rendelet módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/818 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

25. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 20.  § 
(5) bekezdésében a „huszonnégy” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg lép.

7. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

26. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 83. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Az ujjnyomat-adat rögzítésének és tárolásának célja)
„c) az (EU) 2019/818 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása.”

27. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 95. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(E törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:)
„g) az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a  rendőrségi és 
igazságügyi együttműködés, a menekültügy és a migráció területén, valamint az (EU) 2018/1726, az (EU) 2018/1862 
és az  (EU) 2019/816 rendelet módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/818 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet.”
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8. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar 
állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti 
biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

28. §  A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az  Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal 
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a  bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról 
szóló 2009. évi XLVII. törvény 37. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A daktiloszkópiai nyilvántartás célja)
„e) a személyazonosság igazolásának megtagadása esetén az  igazoltatott, továbbá a  határforgalom-ellenőrzés 
során az ellenőrzött, valamint”
(személy azonosítása.)

29. §  A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az  Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal 
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a  bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról 
szóló 2009. évi XLVII. törvény 68. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Elektronikus úton, egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével közvetlen adathozzáféréssel (a továbbiakban: 
közvetlen hozzáférés) a bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatok teljes körét jogosult átvenni]
„g) a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi 
CXXV. törvény 8/A. § (4) és (7) bekezdésében meghatározott feladatai ellátása céljából,”

30. §  A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az  Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal 
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a  bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról 
szóló 2009. évi XLVII. törvény 82. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (4)  bekezdésben meghatározott eseteken kívül a  daktiloszkópiai nyilvántartásból az  (1)  bekezdés szerinti 
összehasonlítás kezdeményezésére és adatátvételre]
„a) a rendőrség a  személyazonosság igazolásának megtagadása esetén az  igazoltatott személy azonosítása, 
valamint a határforgalom-ellenőrzés során az ellenőrzött személy azonosítása,”
(céljából jogosult.)

9. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

31. §  A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 15. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„15. § Különleges jogrendben, valamint a honvédelemről szóló törvény szerinti váratlan támadás (a továbbiakban: 
váratlan támadás) esetén az  Országgyűlés és a  Kormány, valamint törvényben meghatározott személyek és 
szervek – a  helyzetnek megfelelő szükséges mértékben – kötelezhetik a  médiaszolgáltatót a  fennálló állapottal, 
helyzettel kapcsolatos közérdekű közleményeknek az általuk meghatározott formában és időben történő ingyenes 
közzétételére, illetve egyes közlemények, műsorszámok közzétételét megtilthatják. A  közzététel feltételeinek 
biztosítása a  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap) feladata. A  közzétételkor 
a megrendelőt egyértelműen meg kell nevezni.”

32. §  A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 43. § (3) bekezdés b) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem lehet lineáris médiaszolgáltatásra jogosult szervezet:)
„b) állami és közigazgatási szerv, kivéve, ha különleges jogrend esetén alkalmazandó törvény másként rendelkezik,”

33. § (1) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 101. § (1) bekezdés i) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közszolgálati médiaszolgáltató a  83.  §-ban meghatározott célok érvényre juttatásán túl az  alábbi hírügynökségi 
feladatokat látja el:)
„i) különleges jogrendben törvényben meghatározott feladatokat végez,”
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 (2) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 101. § (3) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3) Különleges jogrendben, valamint váratlan támadás esetén az  Országgyűlés és a  Kormány, illetve törvényben 
meghatározott személyek és szervek – a helyzetnek megfelelő szükséges mértékben – a 32. § (6) bekezdése szerint 
kötelezhetik a közszolgálati médiaszolgáltatót – hírügynökségi tevékenysége körében – a tájékoztatásra.”

34. §  A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 182. § b) pont bd) alpontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Médiatanács hatósági hatásköreiben, a 132. §-sal összhangban
hatósági felügyeletet gyakorol az e törvényben foglalt alábbi rendelkezések tekintetében:)
„bd) a különleges jogrendre, valamint a váratlan támadásra vonatkozó, médiaszolgáltatást érintő rendelkezések,”

10. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi 
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása

35. §  A legfőbb ügyész, az  ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az  ügyészi életpályáról szóló 
2011. évi CLXIV. törvény 165/H. § (4) bekezdés c) pontjában a „rendkívüli állapot” szövegrész helyébe a „hadiállapot” 
szöveg lép.

11. A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, 
továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal 
összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény módosítása

36. §  A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes 
rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 
2012. évi CLXXXI. törvény 1. alcíme a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § E törvény alkalmazásában
1. uniós információs rendszerek: az (EU) 2019/817 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk 15. pontja, valamint 
az (EU) 2019/818 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk 15. pontja szerinti információs rendszerek;
2. manuális ellenőrzés: az  uniós információs rendszerekben ugyanarra a  személyre vonatkozó többszörös 
személyazonosság indokoltságának az értékelése.”

37. §  A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes 
rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 
2012. évi CLXXXI. törvény 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  SIRENE Iroda ellátja az  (EU) 2019/817 európai parlamenti és tanácsi rendelet 29.  cikke, valamint 
az (EU) 2019/818 európai parlamenti és tanácsi rendelet 29. cikke szerint az uniós információs rendszerekben tárolt 
különböző személyazonosságok manuális ellenőrzésével kapcsolatos azon feladatokat, amelyeknek elvégzésére 
a SIRENE Irodát jelölték ki.”

38. §  A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes 
rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 
2012. évi CLXXXI. törvény 41. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben meghatározza)
„e) a SIS jelzések elhelyezése és aktualizálása, valamint lekérdezésük során az  uniós információs rendszerekben 
azonosított többszörös személyazonosságok manuális ellenőrzésének részletes szabályait.”

39. §  A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes 
rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 
2012. évi CLXXXI. törvény a következő 46. §-sal egészül ki:
„46. § Az 1/A. §, a 3. § (2a) bekezdése és a 41. § e) pontja
a) az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a  határok és a  vízumügy 
területén, továbbá a  767/2008/EK, az  (EU) 2016/399, az  (EU) 2017/2226, az  (EU) 2018/1240, az  (EU) 2018/1726 
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és az  (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a  2004/512/EK és a  2008/633/IB tanácsi 
határozat módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/817 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b) az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a  rendőrségi és 
igazságügyi együttműködés, a menekültügy és a migráció területén, valamint az (EU) 2018/1726, az (EU) 2018/1862 
és az  (EU)  2019/816 rendelet módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/818 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

12. Záró rendelkezések

40. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
 (2) A 4. alcím 2022. június 7-én lép hatályba.
 (3) Az 1. alcím, a 2. alcím, az 5. alcím, a 21–24. §, a 7. alcím, a 8. alcím és a 11. alcím 2023. január 1-jén lép hatályba.
 (4) A 9. alcím és a 10. alcím 2023. július 1-jén lép hatályba.

41. §  Az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás megteremtéséhez szükséges informatikai fejlesztéseket
a) az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a határok és a vízumügy 

területén, továbbá a 767/2008/EK, az (EU) 2016/399, az (EU) 2017/2226, az (EU) 2018/1240, az (EU) 2018/1726 
és az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 2004/512/EK és a 2008/633/IB tanácsi 
határozat módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/817 európai parlamenti és tanácsi rendelet 72. cikk 
(8) bekezdése szerinti, és

b) az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a  rendőrségi 
és igazságügyi együttműködés, a  menekültügy és a  migráció területén, valamint az  (EU) 2018/1726, 
az (EU) 2018/1862 és az (EU) 2019/816 rendelet módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/818 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 68. cikk (8) bekezdése szerinti,

az Európai Bizottság által meghatározott alkalmazási időpontig kell megvalósítani.

42. §  E törvény
a) 1. §-a, 2. §-a, 3. §-a, 8. §-a és 9. §-a az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján,
b) 9. alcíme az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke alapján,
c) 10. alcíme az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.

43. § (1) E törvény
a) az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a határok és a vízumügy 

területén, továbbá a 767/2008/EK, az (EU) 2016/399, az (EU) 2017/2226, az (EU) 2018/1240, az (EU) 2018/1726 
és az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 2004/512/EK és a 2008/633/IB tanácsi 
határozat módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/817 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a  rendőrségi 
és igazságügyi együttműködés, a  menekültügy és a  migráció területén, valamint az  (EU) 2018/1726, 
az (EU) 2018/1862 és az (EU) 2019/816 rendelet módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/818 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
 (2) A  4. alcím az  online terrorista tartalom terjesztésével szembeni fellépésről szóló, 2021. április 29-i (EU) 2021/784 

európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2021. évi CXLIII. törvény
az agrárgazdaságok átadásáról*

Az Országgyűlés célja a  családtagok részvételével, erőforrásaik közös felhasználásával és munkájuk eredménye által közös 
boldogulásuk érdekében végzett mező- és erdőgazdasági tevékenység során létrejött gazdaság mint egyedi vagyonösszesség 
átadásának elősegítése a  következő generáció számára oly módon, hogy a  mezőgazdaság sokszínűségének megőrzésével 
és alkalmazkodóképességének erősítésével az  a  gazdaság hatékonyságát és működőképességét biztosítsa és segítse 
a  gazdaságokat elindító, működtető és fejlesztő gazdálkodók kiegyensúlyozott jövedelmi viszonyait. E  célok megvalósítása 
érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A törvény hatálya

1. §  E törvény hatálya a  mezőgazdasági őstermelő és a  mező-, erdőgazdasági tevékenységet és kiegészítő 
tevékenységet folytató egyéni vállalkozó gazdaságának átadására terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E törvény alkalmazásában:
a) gazdaság: a gazdaság működtetését szolgáló,

aa) a gazdaságátadó tulajdonában vagy használatában álló mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld  
– ideértve a tanyát is – a 3. § (3) bekezdésének figyelembevételével,

ab) a gazdaságátadó tulajdonában vagy használatában álló, mező- és erdőgazdasági tevékenység 
folytatásához szükséges egyéb ingatlanok,

ac) a gazdaságátadó tulajdonában vagy használatában álló, mező- és erdőgazdasági tevékenység 
folytatásához szükséges ingó dolgok, amelyekre nézve a  gazdaságátadót megilleti a  termelés 
szervezésének, valamint – a vetőmag-bértermelés, a bérnevelés, a bérhizlalás és a kihelyezett állat 
tartása kivételével – a termelés eredménye felhasználásának a jogosultsága,

ad) a gazdaságátadót illető vagy terhelő, mező- és erdőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó vagyoni 
értékű jogok,

ae) a gazdaságban végzett mező- és erdőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó gazdasági társaság 
vagyonából való részesedés, szövetkezetben szövetkezeti részesedés, erdőbirtokossági társulatban 
való társulati érdekeltség, valamint

af ) aa)–ae) pontokban meghatározott vagyonelemekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek;
b) gazdaságátadó: az  az öregségi nyugdíjkorhatárt elért vagy a  szerződés megkötésétől számítva legfeljebb 

5 éven belül elérő mezőgazdasági őstermelő vagy mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató egyéni 
vállalkozó, aki
ba) legalább 10 éve saját nevében és saját kockázatára folytat mező- erdőgazdasági tevékenységet, 

illetve kiegészítő tevékenységet és ebből igazoltan árbevétele származott, valamint
bb) a gazdaságátadási szerződésben meghatározott mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld 

területe több mint háromnegyedének a  földhasználati nyilvántartásba legalább 5 éve bejegyzett 
földhasználója, erdőgazdálkodói nyilvántartásba legalább 5 éve bejegyzett erdőgazdálkodója vagy 
az akként bejegyzett gazdasági társaság tulajdonosa;

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. december 14-i ülésnapján fogadta el.
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c) gazdaságátvevő: az  a  gazdaságátadónál legalább tíz évvel fiatalabb, az  50. életévét el nem érő 
mezőgazdasági őstermelő vagy mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki 
az átvenni kívánt gazdaság működtetésére a jogszabályban előírt feltételeknek megfelel és aki
ca) a gazdaságátadóval a  családi gazdaságokról szóló törvényben meghatározott hozzátartozói 

láncolatban áll, vagy
cb) a gazdaságátadóval legalább 7 éve munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban áll;
d) munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: a  bedolgozói munkaviszony, a  vállalkozási és megbízási 

szerződésen alapuló, valamint a  személyes közreműködéssel járó gazdasági és polgári jogi társasági vagy 
egyéni cég tagjaként végzett tevékenység, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység.

II. FEJEZET
GAZDASÁGÁTADÁSI SZERZŐDÉS

3. A gazdaságátadási szerződés általános szabályai

3. § (1) Az  e  törvényben nem szabályozott kérdésekben a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  
(a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

 (2) A gazdaságátadási szerződés alapján
a) a gazdaságátadó a  gazdaság tulajdonjogának átruházására, a  gazdaságátvevő a  vételár megfizetésére és 

a gazdaság átvételére köteles (a továbbiakban: gazdaságátadási adásvételi szerződés),
b) a gazdaságátadó a  gazdaság tulajdonjogának ingyenes átruházására, a  gazdaságátvevő a  gazdaság 

átvételére köteles (a továbbiakban: gazdaságátadási ajándékozási szerződés),
c) a gazdaságátvevő a gazdaságátadó, illetve a gazdaságátadó által megjelölt személy haláláig körülményeinek 

és szükségleteinek megfelelő ellátásra, gondozásra, a  gazdaságátadó a  gazdaság tulajdonjogának 
átruházására köteles (a továbbiakban: gazdaságátadási tartási szerződés), vagy

d) a gazdaságátvevő a  gazdaságátadó haláláig meghatározott pénzösszeg vagy más helyettesíthető dolog 
időszakonként visszatérő szolgáltatására a gazdaságátadó a gazdaság tulajdonjogának átruházására köteles 
(a továbbiakban: gazdaságátadási életjáradéki szerződés).

 (3) A  felek megállapodhatnak akként, hogy a  gazdaságátadó a  tulajdonában álló mező- és erdőgazdasági földek 
vagy azok egy részének használatát a  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 
(a továbbiakban: Földforgalmi törvény) szerinti haszonbérlet, szívességi földhasználat vagy erdőnek minősülő 
föld esetében a  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben (a továbbiakban: Fétv.) meghatározott 
jogcímen átengedi a  gazdaságátvevőnek. Ebben az  esetben a  (2)  bekezdésben meghatározott gazdaságátadási 
szerződés alapján a  gazdaságátadó a  (2)  bekezdésben meghatározott kötelezettsége mellett a  gazdaságátadási 
szerződésben meghatározott mező- és erdőgazdasági föld használatát átengedi, a  gazdaságátvevő 
a  (2)  bekezdésben meghatározott kötelezettsége mellett a  földet használatba veszi és – szívességi földhasználat 
kivételével – haszonbért fizet, vagy a Fétv. alapján meghatározott szolgáltatást, ellenszolgáltatást teljesít.

 (4) Ha a  felek a  (2)–(3)  bekezdésben meghatározott szerződések szabályait vegyesen alkalmazzák, a  gazdaság egyes 
elemei tekintetében meg kell határozni az azokra vonatkozó szerződési rendelkezéseket.

 (5) A gazdaságátadási szerződést közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.
 (6) A gazdaságátvevő egy személy lehet.

4. § (1) A  gazdaságátadó a  gazdaságátadási szerződés megkötését követően az  élelmiszerlánc-felügyeleti információs 
rendszerben nyilvántartandó – az  átadott gazdaságot érintő – új tevékenységet nem kezdhet, a  gazdaság elemei 
tulajdonjogának átadását követően az  erdőgazdálkodói nyilvántartásban nyilvántartandó erdőgazdálkodói 
jogokat és kötelezettségeket – a  haszonvételi joggyakorlás kivételével – nem gyakorolhatja. A  gazdaságátadónak 
a gazdaságátadási szerződésben meghatározott gazdasághoz kapcsolódó, az élelmiszerlánc-felügyeleti információs 
rendszerben nyilvántartandó tevékenységeit törölni kell.



11348 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 235. szám 

 (2) A  gazdaságátadó csak akkor kérheti újra az  élelmiszer-felügyeleti információs rendszerbe, valamint 
az erdőgazdálkodói nyilvántartásba történő felvételét, ha a gazdaságátadási szerződés az 5. § vagy a 11. § alapján 
megszűnik vagy a  gazdaságátvevő halálát követően a  gazdaságátadó a  gazdaságátvevő örököseként a  gazdaság 
részét képező mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld tulajdonjogát vagy földhasználati jogosultságát megszerzi.

 (3) A  gazdaságban végzett mező- és erdőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó gazdasági társaság vagyonából 
való részesedés, szövetkezetben szövetkezeti részesedés, erdőbirtokossági társulatban való társulati érdekeltség 
gazdaságátadási szerződéssel történő átruházása esetén nem alkalmazható a  társasági szerződésben, 
alapszabályban, alapító okiratban, jogszabályban meghatározott elővásárlási jog.

5. § (1) Ha a bíróság a gazdaságátadási szerződés megszüntetéséről dönt, akkor a feleknek el kell számolni egymással.
 (2) A gazdaságátadási szerződés megszűnése esetén a felek kötelesek helyreállítani az eredeti állapotot, és ha az eredeti 

állapotot helyreállítani nem lehet, a már teljesített szolgáltatásokkal kötelesek elszámolni.
 (3) A  gazdaságátadási szerződés megszűnése esetén a  gazdaságátvevő elviheti az  általa létesített berendezési és 

felszerelési tárgyakat.
 (4) A  gazdaság beruházással történő fejlesztése esetén a  gazdaságátadó megfizeti a  gazdaságátvevő a  számára 

a  gazdaság eredményéből meg nem térült részt. A  gazdaság hozama a  gazdaságátvevőt illeti meg  
a 9. § (3) bekezdésében meghatározott esetet kivéve.

6. § (1) A  gazdaságátadási szerződésnek a  gazdaságátadó tulajdonában álló föld tulajdonjogának átruházása 
esetén a  Földforgalmi törvény 13.  §-ában, a  gazdaságátadó tulajdonában álló föld használatának  
a  3.  § (3)  bekezdése szerinti átengedése esetén a  Földforgalmi törvény 42.  §-ában jogosultsági feltételként előírt 
kötelezettségvállalásokat és nyilatkozatokat tartalmaznia kell.

 (2) Ha a  gazdaságátadó a  gazdaságátadási szerződéssel olyan mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld tulajdonjogát 
vagy olyan földre vonatkozó használati szerződését ruházza át, amely föld tulajdonjogának vagy használati jogának 
megszerzéséhez meghatározott célú földhasználat, egyéb kötelezettség kapcsolódik, akkor a  gazdaságátvevő 
a gazdaságátadási szerződésben vállalja ezen kötelezettségek teljesítését.

 (3) A gazdaságátadót törölni kell a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági 
üzemközpontokról vezetett nyilvántartásból a mező- erdőgazdasági célú földek tulajdonjogának átruházását vagy 
használatának a 3. § (3) bekezdésében meghatározott átengedését követően. A gazdaságátadó csak akkor kérheti 
újra a földművesként történő nyilvántartásba vételét, ha a gazdaságátadási szerződés az 5. §-ban vagy a 11. §-ban 
foglaltak alapján megszűnik vagy a  gazdaságátvevő halálát követően a  gazdaságátadó a  gazdaságátvevő 
örököseként a gazdaság részét képező mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld tulajdonjogát vagy földhasználati 
jogosultságát megszerzi.

 (4) Ha a  felek a  gazdaságátadási szerződésben úgy állapodnak meg, hogy a  gazdaságátadó a  tulajdonában álló  
mező- és erdőgazdasági földek használatát a gazdaságátvevőnek a 3. § (3) bekezdésében foglaltak szerint átengedi,  
akkor a  felek a  föld használatára irányuló jogviszonyt csak a  Földforgalmi törvényben, illetve a  Fétv.-ben 
meghatározott leghosszabb időtartamra vagy a  Fétv.-ben meghatározott esetben határozatlan időre létesíthetik. 
A  gazdaságátvevő köteles a  földhasználatát nyilvántartásba vétel céljából az  ingatlanügyi hatóságnak a  Fétv.-ben 
foglaltak szerint bejelenteni.

 (5) A gazdaságátadó tulajdonában álló mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld használatának a (4) bekezdés szerinti 
átengedésére irányuló jogviszony időtartamának lejártát követően, valamint a  földhasználati jogviszonynak ezen 
időtartamot megelőző megszűnése esetén a gazdaságátadó köteles a gazdaságátvevővel vagy harmadik személlyel 
a föld használatának átengedésére irányuló szerződést kötni.

 (6) A gazdaságátvevőnek a Földforgalmi törvényben meghatározott
a) földszerzési maximumnak a mező- és erdőgazdasági föld tulajdonjogának megszerzésekor, valamint
b) birtokmaximumnak a földhasználati jogosultság megszerzésekor
kell megfelelnie.

 (7) A  gazdaságátadási szerződés lehetetlenül, ha az  abban szereplő földek tulajdonjogának, illetve használati 
jogosultságának megszerzésével a  gazdaságátvevő túllépné a  Földforgalmi törvény szerinti földszerzési-, illetve 
birtokmaximumot.
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4. A gazdaságátadási szerződés tartalma

7. §  A felek a gazdaságátadási szerződésben rögzítik
a) a gazdaságátadási szerződés 3.  § (1)  bekezdése szerinti jellege alapján a  feleket megillető jogokat és 

kötelezettségeket,
b) a gazdaság elemeinek pontos meghatározását,
c) a gazdaság egyes elemeihez kapcsolódó fennálló polgári jogi szerződések felsorolását, és annak 

az igazolását, hogy a gazdaságátvevő megismerte az azokból fakadó jogokat és kötelezettségeket,
d) a gazdaság egyes elemeihez kapcsolódó mező- és erdőgazdálkodási tevékenységek folytatására irányuló 

engedélyek, – ha a  jogosultságok gyakorlása hatósági nyilvántartásba vételhez kötött – a  kérelem 
benyújtására vonatkozó kötelezettségek felsorolását, és annak az  igazolását, hogy a  gazdaságátvevő 
megismerte az azokból fakadó jogokat és kötelezettségeket,

e) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény hatálya alá tartozó folyamatban lévő 
eljárásokat, folyamatban lévő támogatásokat és a  gazdaságátvevő nyilatkozatát arra vonatkozóan,  
hogy megismerte és magára nézve kötelezőnek ismeri el az  azokból eredő jogosultságokat és 
kötelezettségeket,

f ) az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
kormányrendeletek alapján benyújtott és még el nem bírált támogatási kérelmeket, valamint a  létrejött 
támogatási jogviszonyok létesítő okiratait és a  gazdaságátvevő nyilatkozatát arra vonatkozóan,  
hogy megismerte és magára nézve kötelezőnek ismeri el az  azokból eredő jogosultságokat és 
kötelezettségeket,

g) ha a  felek a  gazdaságátadás során a  10. és a  11.  § szerint közösen gazdálkodnak, akkor a  gazdaságátadás 
folyamatának biztosításához szükséges rendelkezéseket, az  együttműködés időtartamát, a  gazdaság egyes 
elemei átruházásának időpontját, valamint

h) azokat a rendelkezéseket, amelyeket a gazdaság egyes elemeinek átruházása esetében jogszabály előír.

5. A gazdaságátadási adásvételi szerződés szabályai

8. § (1) A gazdaságátadási adásvételi szerződés esetén meg kell határozni a gazdaság egyes elemeinek értékét.
 (2) A  gazdaságátadási adásvételi szerződés esetén visszavásárlási jog, elővásárlási jog, vételi jog és eladási jog nem 

alapítható, a felek megtekintésre vételben és próbára vételben nem állapodhatnak meg.

6. A gazdaságátadási ajándékozási, tartási és életjáradéki szerződés szabályai

9. § (1) A  gazdaságátadási ajándékozási, tartási vagy életjáradéki szerződésben meg kell határozni a  gazdaság egyes 
elemeinek értékét.

 (2) A  gazdaságátadási ajándékozási, tartási vagy életjáradéki szerződést csak közeli hozzátartozók köthetnek,  
ha a  gazdaságátadási szerződésben mező- és erdőgazdasági föld tulajdonjogának átruházásáról állapodnak meg. 
E szerződésre a Földforgalmi törvény ajándékozásra, tartási vagy életjáradéki szerződésre vonatkozó rendelkezéseit 
kell alkalmazni.

 (3) Ha a  gazdaságátadási ajándékozási szerződés megkötését követően a  gazdaságátadó létfenntartása 
körülményeiben bekövetkezett változások miatt a  létfenntartása veszélybe került, akkor a  gazdaságátadó 
a  gazdaságátvevőtől járadék teljesítését kérheti. Ha a  felek nem tudnak megegyezni a  járadék összegéről,  
akkor a bíróságtól kérhetik annak megállapítását.

 (4) Ha a  felek megromlott viszonyára tekintettel, vagy valamelyik fél magatartása vagy körülményei folytán 
a  természetben történő tartás lehetetlenné válik, akkor a  gazdaságátadó a  bíróságtól a  gazdaságátadási tartási 
szerződésnek gazdaságátadási életjáradéki szerződéssé történő módosítását kérheti.

 (5) Ha a gazdaságátadási tartási és a gazdaságátadási életjáradéki szerződés fennállása alatt a gazdaságátvevő meghal, 
akkor a  tartási vagy a  járadékfizetési kötelezettség az  örökhagyó tartozásaiért való felelősség szabályai szerint 
annyiban száll át a gazdaságátvevő örökösére, amennyiben a gazdaságátvevő haláláig nyújtott tartás vagy járadék 
a gazdaságnak a gazdaságátadási szerződés megkötésekor meghatározott értékét nem fedezi.
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7. A gazdaságátadás során történő együttműködési időszak

10. § (1) A felek a gazdaságátadási szerződésben legfeljebb 5 év időtartamra együttműködést vállalhatnak a gazdaság közös 
működtetésére.

 (2) Az együttműködés időtartama alatt a gazdaságátvevő a gazdaság működtetésében személyesen részt vesz.
 (3) Ha a felek a gazdaság működtetésének költségeit megegyezésük szerint közösen viselik, a gazdaságátadó jogosult 

a  gazdaság működésének eredményére a  működtetési költségek viselésének arányában. A  gazdaságátadónak 
az  eredményből ennél nagyobb arányban történő részesedése esetén a  különbözetet – ha a  felek másként nem 
állapodnak meg –
a) gazdaságátadási adásvételi szerződés esetében vételárrészletként
b) gazdaságátadási életjáradéki szerződés esetében életjáradékként
kell elszámolni.

 (4) Ha a  felek másként nem állapodnak meg, a  gazdaság ügyeinek vitelére együttesen jogosultak és az  ügyviteli 
döntéseket együttesen hozzák meg.

 (5) A  felek eltérő megállapodása hiányában az  együttműködés időtartamának utolsó napján ruházza át 
a  gazdaságátadó a  gazdaság minden elemének tulajdonjogát, a  3.  § (3)  bekezdésében meghatározott 
esetben a  mező- és erdőgazdasági földek használatát és a  gazdaságátadót illető jogokat és kötelezettségeket 
a gazdaságátvevőre.

 (6) Ha a  gazdaságátvevő gazdaságátadási adásvételi szerződés esetén a  vételárat részletekben fizeti meg, – a  felek 
eltérő rendelkezése hiányában – a  gazdaság vagyontárgyain a  megfizetett vételárrészletek erejéig zálogjog illeti 
meg. A  gazdaság vagyontárgyai tulajdonjogának gazdaságátvevő általi megszerzését követően a  gazdaságátadót 
a  meg nem fizetett vételárrészletek erejéig a  gazdaság vagyontárgyain – a  felek eltérő rendelkezése hiányában –  
zálogjog illeti meg.

 (7) A gazdaságátadási szerződésben meghatározott együttműködés időtartamára a gazdaságátvevő kezdeményezheti 
az  ingatlanügyi hatósághoz benyújtott kérelemmel a  gazdasághoz tartozó, a  gazdaságátadó tulajdonában álló 
ingatlan tulajdoni lapjára a folyamatban levő gazdaságátadás tényének feljegyzését.

11. § (1) A gazdaságátadási szerződés az együttműködés időtartama alatt azonnali felmondással szüntethető meg, ha
a) a felek valamelyike a szerződésből eredő lényeges kötelezettségét felróhatóan megszegi, vagy
b) a gazdaságátvevő egészségi állapota olyan mértékben megromlott vagy az életkörülményeiben olyan tartós 

változás következett be, amely a törvényből eredő kötelezettségeinek teljesítését akadályozza.
 (2) A gazdaságátadó halála miatt az örököst nem terheli a gazdaságátadási szerződésben a gazdaságátadó által vállalt 

személyes közreműködés.

8. A gazdaságátadási szerződés jóváhagyása

12. § (1) A  gazdaságátadásról szóló szerződést a  mezőgazdasági igazgatási szerv hagyja jóvá. A  mezőgazdasági igazgatási 
szerv eljárása során azt vizsgálja, hogy
a) a gazdaságátadó és a gazdaságátvevő megfelelnek-e az e törvényben előírt feltételeknek,
b) a gazdaságátvevő jogosult-e megszerezni a mező- és erdőgazdasági föld tulajdonjogát vagy használati jogát,
c) a 3.  § (3)  bekezdésében meghatározott esetben a  mező- és erdőgazdasági föld használatára vonatkozó 

rendelkezések megfelelnek-e a Földforgalmi törvénynek, a Fétv-nek,
d) a felek Földforgalmi törvény 13. és 42. §-a szerinti nyilatkozatokat a szerződésbe foglalták-e, valamint
e) a felek megállapodása megfelel-e a  jogszabályban előírt azon feltételeknek, amelyektől a  felek nem 

térhetnek el.
 (2) A gazdaságátadási szerződés benyújtásával egyidejűleg a gazdaságátadó benyújtja a teljes gazdaság tulajdonjoga 

átruházásának időpontjára szólóan a  gazdasághoz kapcsolódó mező-, erdőgazdálkodási tevékenységnek 
az  élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerből történő törlésére vonatkozó kérelmét az  élelmiszerlánc-
felügyeleti szervhez.

 (3) A  mezőgazdasági igazgatási szerv az  okiratok beérkezésétől számított 60 napon belül határozatot hoz. 
A mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása a jogszabályban előírt egyéb érvényességi feltételeket és kellékeket 
nem pótolja.
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 (4) A gazdaságátadási szerződés jóváhagyása akkor tagadható meg, ha
a) a felek nem felelnek meg az e törvényben előírt feltételeknek,
b) a gazdaságátvevő nem jogosult megszerezni a  mező- és erdőgazdasági föld tulajdonjogát vagy használati 

jogát,
c) a mező- és erdőgazdasági föld használatára vonatkozó rendelkezések nem felelnek meg a  Földforgalmi 

törvénynek, a Fétv-nek, vagy
d) a felek megállapodása nem felel meg a jogszabályban előírt feltételeknek.

9. Jogutódlás

13. § (1) A  gazdaságátvevő a  gazdaság egyes elemeihez kapcsolódó, a  gazdaságátadási szerződésben meghatározott 
polgári jogi szerződésekben a Ptk. 6:211. §-a szerint a szerződésben maradó harmadik fél hozzájárulása nélkül lép 
a gazdaságátadó helyébe.

 (2) A  gazdaságátvevő a  gazdaságátadási szerződéssel kötelezettséget vállal a  7.  § c)  pontjában meghatározott 
szerződés szerinti kötelezettségek teljesítésére.

14. § (1) A  gazdaságátvevő a  gazdaságátadási szerződéssel minden, a  gazdaságátadási szerződésben meghatározott, 
a gazdasághoz kapcsolódó gazdasági tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyben a gazdaságátadó 
helyébe lép mint az  engedély jogosultja, ha megfelel a  tevékenység végzésének feltételeit meghatározó 
jogszabálynak.

 (2) Ha jogszabály a hatósági engedélyhez az ügyfél számára képesítési követelményeket ír elő, akkor az engedélyező 
hatóság a  hatósági engedély módosítása során megvizsgálja a  gazdaságátvevő képzettségét, és csak 
a megfelelőség megállapítása esetén módosítja a hatósági engedélyt.

 (3) A  gazdaságátvevő a  gazdaságátadási szerződést csatolva kérelmezi az  abban meghatározott hatósági 
engedélyeknek a  jogutódlás tekintetében való módosítását, amelyeket a  mezőgazdasági igazgatási szerv  
– a gazdaságátvevő ilyen kérelme esetén – továbbít a hatáskörrel rendelkező hatóságnak.

15. § (1) A 7. § e) és f ) pontja szerinti támogatási jogviszonyokban a gazdaságátadási szerződés alapján a gazdaság átvevője 
a gazdaságátadó általános jogutódja.

 (2) A  gazdaságátvevő jogutódlással a  gazdaságátadó helyébe lép a  7.  § e) és f )  pontjában meghatározott 
támogatási jogviszonyban, ha megfelel a  támogathatóság jogosultsági és tartalmi feltételeinek. Ha nem felel 
meg a  gazdaságátvevő a  támogatás jogosultsági és tartalmi feltételeinek, akkor a  támogatási jogviszonyt  
meg kell szüntetni és a gazdaságátadó mentesül a támogatás visszafizetésének kötelezettsége alól.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. Felhatalmazó rendelkezések

16. § (1) Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a  mezőgazdasági igazgatási szerv eljárásával 
kapcsolatos szabályokat.

 (2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki a mezőgazdasági igazgatási szervet.

11. Hatályba léptető rendelkezés

17. §  Ez a törvény 2023. január 1-jén lép hatályba.

12. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

18. §  A 2.  §, a  3.  § (2)–(4)  bekezdése, a  6.  §, a  9.  § (2)  bekezdése, a  12.  § (1) és (4)  bekezdése, valamint a  21–28.  § 
az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
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13. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

19. §  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ingatlan-nyilvántartásba csak az ingatlanhoz kapcsolódó következő, jogilag jelentős tények jegyezhetők fel:
1. a jogosult
1.1. kiskorúsága,
1.2. gondnokság alá helyezése,
2. a jogosulttal szemben megindított
2.1. felszámolási eljárás,
2.2. végelszámolás,
3. a külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepének, kereskedelmi képviseletének cégjegyzékből történő törlése,
4. kisajátítási eljárás megindítása,
5. telekalakítási eljárás megindítása,
6. felmérési, térképezési és területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárás megindítása,
7. földminősítési eljárás megindítása,
8. az ingatlanügyi hatósági határozat elleni
8.1. jogorvoslati kérelem benyújtása,
8.2. ügyészi felhívás benyújtása,
8.3. ügyészi fellépés benyújtása,
8.4. felügyeleti eljárás megindítása,
9. a bejegyzés, a feljegyzés és az adatváltozás átvezetése alapjául szolgáló vagy azzal kapcsolatos bírósági határozat 
elleni felülvizsgálati, illetve perújítási kérelem benyújtása,
10. az ingatlan jogi jellege,
11. a bejegyzés, a feljegyzés és az adatváltozás átvezetése iránti kérelem vagy megkeresés elutasítása,
12. épület
12.1. létesítése,
12.2. lebontása,
13. az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztése,
14. végleges hatósági vagy jogerős bírósági határozattal megállapított tartós környezetkárosodás ténye, mértéke és 
jellege, környezeti teher ténye és jellege,
15. bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás,
16. bírósági vagy hatósági határozaton alapuló telekalakítási és építési tilalom elrendelése, valamint egyéb 
építésügyi korlátozás, az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott építésügyi 
kötelezés, valamit önkormányzati hatósági döntésen, vagy hatósági szerződésen alapuló településrendezési 
kötelezettség ténye,
17. szerződésen, végintézkedésen, bírósági vagy hatósági határozaton alapuló
17.1. elidegenítési és terhelési tilalom,
17.2. elidegenítési tilalom,
17.3. a rendelkezési jogot korlátozó egyéb tilalom,
18. az e törvényben meghatározott
18.1. perek,
18.2. büntetőeljárás
megindítása,
19. árverés vagy nyilvános pályázat kitűzése,
20. a zárlat, a zár alá vétel, a zárlat az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni 
korlátozó intézkedés végrehajtására,
21. a tulajdonjog-fenntartással történt eladás,
22. a jelzálogjog (önálló zálogjog) ranghelyének előzetes biztosítása,
23. lemondás jelzálogjog előzetesen biztosított ranghelyével való rendelkezés jogáról,
24. a ranghely megváltoztatása,
25. a társasházakról szóló törvény szerinti, a  közös tulajdon átruházására a  tulajdonostársak összes tulajdoni 
hányadának legalább kétharmadát feljogosító alapító okirat elfogadása, módosítása, továbbá az  elfogadás, illetve 
a módosítás időpontja,
26. az e törvényben meghatározott megismételt hagyatéki eljárás megindítása,
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27. a földhasználati jog gyakorlása szerződéses szabályozásának ténye,
28. bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozó tulajdonjog,
29. a föld tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés benyújtása,
30. pénzügyi lízingbeadás ténye,
31. nemzeti emlékhely,
32. történelmi emlékhely,
33. a jogosult természetes személlyel szemben megindított adósságrendezési eljárás,
34. az eljárás megszüntetésének ténye,
35. a 2020. évi LXXI. törvény szerint folyamatban lévő megosztás,
36. 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,
37. folyamatban levő gazdaságátadás.”

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

20. §  Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 38.  §-a a  következő (9)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(9) Az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv nem állapít meg FELIR azonosítót az  ügyfél számára arra a  tevékenységre 
vonatkozóan, amelyet az  agrárgazdaságok átadásáról szóló 2021. évi CXLIII. törvényben meghatározott 
gazdaságátadási szerződéshez kapcsolódó kérelem alapján törölt.”

15. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény módosítása

21. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 2.  §-a a  következő (5)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(5) E törvény rendelkezéseit az agrárgazdaságok átadásáról szóló 2021. évi CXLIII. törvényben foglalt eltéréssel kell 
alkalmazni.”

22. § (1) A  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 13.  § (2)  bekezdés b) és c)  pontja 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az (1) bekezdés alkalmazásában nem minősül a használat átengedésének az, ha a tulajdonjogot szerző fél]
„b) társult erdőgazdálkodást folytat vagy az erdőnek minősülő földet erdőkezelésbe adja;
c) vetőmagtermeléshez szükséges terület biztosítása céljából valamely érvényes jogcímen engedi át a használatot 
más személy részére; vagy”

 (2) A  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 13.  § (2)  bekezdése a  következő  
d) és e) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés alkalmazásában nem minősül a használat átengedésének az, ha a tulajdonjogot szerző fél]
„d) gazdaságátadási szerződés keretében engedi át a használatot;
e) a gazdaságátadási szerződés keretében átengedett használat időtartamának lejártát követően, vagy a használati 
jogviszonynak a  gazdaságátadási szerződésben rögzített időtartamot megelőző megszűnése esetén engedi át 
a használatot.”

23. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 19. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(2) A  18.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti földet használó földműves alatt azt a  földművest kell érteni, 
aki a  földhasználati nyilvántartás vagy az  erdőgazdálkodói nyilvántartás szerint legalább 3 éve használja 
a  földet, ideértve azt is, akit a  65.  § szerint a  föld kényszerhasznosítójaként jelöltek ki. Házastársi közös vagyon 
megszüntetése esetén a 3 évbe beszámít azon időtartam is, amely alatt a földet a földhasználati nyilvántartás vagy 
az  erdőgazdálkodói nyilvántartás szerint az  elővásárlási jogával élni kívánó tulajdonostárs házastársa használta. 
Ha a  föld használati jogosultságát a  földet használó földműves gazdaságátadási szerződéssel szerezte, a  3 évbe 
beszámít azon időtartam is, amely alatt a földet a földhasználati nyilvántartás vagy az erdőgazdálkodói nyilvántartás 
szerint a gazdaságátadó használta.”
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24. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 20.  § c)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(Elővásárlási jog nem áll fenn)
„c) földnek gazdaságátadási szerződéssel történő átruházása,,”
(esetén.)

25. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 36.  § (1)  bekezdés f )  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása)
„f ) földnek gazdaságátadási szerződéssel történő átruházásához;”

26. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 47.  §-a a  következő (2d)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(2d) Ha a  volt haszonbérlő a  föld használati jogosultságát gazdaságátadási szerződéssel szerezte, a  3 évbe 
beszámít azon időtartam is, amely alatt a  földet a  gazdaságátadó használta az  (1)–(2a)  bekezdésben foglaltaknak 
megfelelően.”

27. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 48.  § (1)  bekezdés b)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Előhaszonbérleti jog nem áll fenn)
„b) a föld használati jogosultságának gazdaságátadási szerződéssel történő átadásával megvalósuló,”
(haszonbérlet esetén.)

28. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 59.  § (1)  bekezdés d)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása)
„d) a föld használati jogosultságának gazdaságátadási szerződéssel történő átadásával megvalósuló földhasználati 
szerződéshez;”

16. A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok 
jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény módosítása

29. §  A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak 
ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény II. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:
„5/A. Az osztatlan közös tulajdon megszüntetése öröklés esetén
18/A.  § (1) Ha az  örökhagyó kizárólagos tulajdonában álló ingatlant a  törvényes öröklés szabályai szerint több 
örököstárs közösen örökli, az  örököstársak annak érdekében hogy az  ingatlanon ne keletkezzen osztatlan közös 
tulajdon
a) osztályos egyezséget kötnek,
b) megosztják az  ingatlant az  egyes örököstársaknak az  ingatlan meghatározott részéhez történő 
hozzárendelésével, vagy
c) az ingatlant egyben értékesítik, vagy az állam javára felajánlják.
(2) Az  értékesítés során eladóként az  örököstársak közössége vesz részt. Az  ingatlan-nyilvántartásban 
az  örököstársak közösségének tagjait közbenső jogszerzőként kell feltüntetni az  egyes örököstársakat illető 
tulajdoni hányad feltüntetése nélkül.
(3) A megosztás során a kialakításra kerülő ingatlan nem lehet kisebb a 11. § szerinti területi minimumnál.
(4) A megosztás során a 6. §, a 6/A. §, a 7. § (1) bekezdése, valamint a 8–10. § rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, 
hogy – a 6. § (4) bekezdésétől eltérően – osztatlan közös tulajdon nem alakítható ki.
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(5) Az örököstársak bármelyike bejelentheti szándékát
a) az ingatlan öröklésére, ha az  ingatlanból nem alakítható ki legalább két, a  11.  § szerinti területi minimumnak 
megfelelő ingatlan;
b)valamely örököstársnak az  ingatlanban fennálló örökrészére, ha a  megosztás során ezen örököstársnak nem 
alakítható ki a 11. § szerinti területi minimumnak megfelelő ingatlan.
(6) A  hagyatéki tárgyat több örököstárs (5)  bekezdés szerinti bejelentése esetén a  mezőgazdasági termeléssel 
hivatásszerűen foglalkozó örököstárs, ennek hiányában vagy e  feltételnek megfelelő több örököstárs esetén 
a  hagyatéki tárgy értékének a  rá eső örökrész számítása során magasabb összeggel történő figyelembevételét 
vállaló, azonos vállalási összeg esetén az idősebb örököstárs örökölheti.
(7) Ha az  örököstárs által az  (5)  bekezdés szerint örökölt ingatlan értéke meghaladja az  örökrészének az  osztályra 
bocsátott értékek figyelembevételével kiszámított értékét, a  különbözetet a  többi örököstárs részére meg kell 
térítenie.
(8) Nincs helye az  illetékekről szóló 1990. évi CXIII. törvény 16.  § (1)  bekezdés i)  pontja alkalmazásának,  
ha az  örököstársak az  (1)  bekezdésben foglaltakat a  hagyatéki eljárás kezdetétől számított egy éven belül nem 
teljesítik.
18/B.  § (1) Ha a  hagyatéki tárgy osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanban fennálló tulajdoni hányad és 
a  törvényes öröklés szabályai szerint több örököstárs közösen örökli, az  örököstársak annak érdekében hogy 
az ingatlan tulajdonostársainak száma ne növekedjen
a) osztályos egyezséget kötnek,
b) a 2. alcím szerinti eljárást vagy – a feltételeinek fennállása esetén – a 3. alcím szerinti eljárást kezdeményezik, vagy
c) az ingatlanban fennálló tulajdoni hányadot egyben értékesítik vagy az állam javára felajánlják.
(2) Az  (1)  bekezdés b) vagy c)  pontja szerinti eljárásban az  örököstársak közössége vesz részt. Az  ingatlan-
nyilvántartásban az  örököstársak közösségének tagjait közbenső jogszerzőként kell feltüntetni az  egyes 
örököstársakat illető tulajdoni hányad feltüntetése nélkül.
(3) Ha a  2. alcím szerinti eljárás eredményeként az  osztatlan közös tulajdon megszüntetésére nem került sor, 
az ingatlanban fennálló tulajdoni hányadot az örököstársak a törvényes öröklés szabályai szerint öröklik meg azzal, 
hogy azt öt éven belül értékesíteniük kell vagy egyikük tulajdonába kell adni vagy az állam javára fel kell ajánlaniuk.
(4) Nincs helye az  illetékekről szóló 1990. évi CXIII. törvény 16.  § (1)  bekezdés i)  pontja alkalmazásának,  
ha az  örököstársak az  (1)  bekezdésben foglaltakat a  hagyatéki eljárás kezdetétől számított egy éven belül nem 
teljesítik.”

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2021. évi CXLIV. törvény
a Földmegfigyelési Információs Rendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról*

1. A törvény hatálya

1. § (1) E  törvény hatálya a  Földmegfigyelési Információs Rendszer (a  továbbiakban: FIR) működtetésére, fenntartására és 
fejlesztésére, valamint a Földmegfigyelési Operatív Központ (a továbbiakban: FOK) működtetésére és fenntartására 
terjed ki.

 (2) E  törvény hatálya nem terjed ki a  honvédelmi, nemzetbiztonsági célú informatikai rendszerekre, a  meteorológiai 
célú rendszerekre, a  honvédelmi célú térképi adatbázisokra, valamint a  honvédelmi célú állami távérzékelési 
adatbázisokra.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E törvény alkalmazásában:
1. csatlakozó szervezet: a  FOK-kal földmegfigyelési tematikus adat előállítása és szolgáltatása céljából 

megállapodást kötő, a következő felsorolásban szereplő szervezet:
a) a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv,
b) az a)  pont szerinti költségvetési szerv irányítása vagy felügyelete alá tartozó területi és helyi 

költségvetési szerv,
c) a Kormány által alapított, illetve a Kormány vagy a Kormány tagja alapítói joggyakorlása alá tartozó 

alapítvány és közalapítvány,
d) a Kormány vagy a  Kormány tagja irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv vagy 

más személy vagy szervezet tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, az  állam 100%-os tulajdonában 
lévő gazdasági társaság, vagy e gazdasági társaság 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság;

2. földmegfigyelési alapadat: a Copernicus-program keretében létrejött adatok közül a Sentinel–1, Sentinel–2 és 
Sentinel–3 űrprogramból átvett adat;

3. földmegfigyelési előfeldolgozott adat: a  FIR által földmegfigyelési alapadatból meghatározott számítási 
eljárások szerint előállított adat;

4. földmegfigyelési tematikus adat: a  csatlakozó szervezetek feladatai ellátásához a  földmegfigyelési 
előfeldolgozott adatból a FIR által előállított földmegfigyelési adat;

5. helyi adat: a  földmegfigyelési előfeldolgozott adat feldolgozásához és minőségbiztosításához szükséges, 
az 1–3. pontba nem tartozó kiegészítő adat;

6. kereskedelmi űrfelvétel: nyilvános kereskedelmi forgalomban beszerezhető űrfelvétel;
7. ŰMÉR: Űrfelvétel Megrendelő és Érkeztető Rendszer, a FIR keretében működő, az űrfelvételek központosított 

közbeszerzés útján megvalósuló beszerzésének támogatására létrehozott informatikai rendszer.

3. Földmegfigyelési Információs Rendszer

3. § (1) A  FIR olyan állami információs rendszer, amely a  földmegfigyelési alapadatok beszerzését, feldolgozását, 
adatbázisba rendezését, az adatbázis adatkezelési és adatfeldolgozási műveleteit, a földmegfigyelési előfeldolgozott 
adat és földmegfigyelési tematikus adat előállítását, szakmai minőségének vizsgálatát, továbbá az  adatok 
hitelesítését végzi, és azokból adatszolgáltatást biztosít.

 (2) A  FIR létrehozása, működtetése, fenntartása és fejlesztése állami feladat, működésének részletes szabályait 
a Kormány rendeletben állapítja meg.

 (3) A FIR-t a térképészetért felelős miniszter felügyeli.

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. december 14-i ülésnapján fogadta el.
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4. Földmegfigyelési Operatív Központ

4. § (1) A  FIR működtetését és az  ehhez kapcsolódó állami feladatokat közfeladatként a  térképészetért felelős miniszter 
a FOK útján látja el.

 (2) A  FOK a  földmegfigyelési tematikus adatok előállítása érdekében a  FIR-hez díjmentesen csatlakozó és onnan 
díjmentes adatokat igénylő szervezetekkel megállapodást köt. A  csatlakozás részletes feltételeit a  Kormány 
rendeletben állapítja meg.

 (3) A FOK által a FIR üzemeltetésébe bevont, a Kormány rendeletében kijelölt szervezet az ŰMÉR-en keresztül megköti 
a  kereskedelmi űrfelvételek beszerzéséhez szükséges keretmegállapodásokat, továbbá ellátja az  űrfelvételek 
beszerzésével kapcsolatos egyéb, jogszabályban megjelölt feladatokat.

 (4) A  FOK közfeladatainak hatékony ellátása érdekében kapcsolatot tart és együttműködik a  hazai és nemzetközi, 
űrfelvételt közszolgáltatásként biztosító szakmai szervezetekkel.

5. A Földmegfigyelési Információs Rendszer adatbázisai

5. § (1) A FIR adatbázisai:
a) Sentinel Földmegfigyelési Adatbázis,
b) Tematikus Földmegfigyelési Adatbázis,
c) Helyi Földmegfigyelési Adatbázis.

 (2) A Sentinel Földmegfigyelési Adatbázis tartalmazza
a) a földmegfigyelési alapadatokat, valamint
b) a földmegfigyelési előfeldolgozott adatokat.

 (3) A Tematikus Földmegfigyelési Adatbázis tartalmazza az irányadó földmegfigyelési tematikus adatokat.
 (4) A  hatósági eljárásban vagy közfeladat ellátása során felhasznált, a  Tematikus Földmegfigyelési Adatbázisból 

származó adattal szemben a bizonyítás azt terheli, aki az adat helyességét vitatja.
 (5) A Helyi Földmegfigyelési Adatbázis tartalmazza:

a) mindazon helyi adatokat, amelyeket a FOK állít elő, és
b) az uniós űrprogram és az Európai Unió Űrprogramügynökségének a létrehozásáról, valamint a 912/2010/EU, 

az 1285/2013/EU és a 377/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2021. április 28-i (EU) 2021/696 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti harmadik féltől származó 
adatokat, információkat.

6. Adatszolgáltatás, hozzáférés

6. § (1) Az 5. § (2) bekezdése szerinti adatok közérdekből nyilvános adatok, az (5) bekezdésben foglalt kivételekkel azokat 
díjmentesen, a Kormány által rendeletben meghatározottak szerint bárki megismerheti.

 (2) Az 5. § (2) bekezdése szerinti adatok letöltése természetes személyek számára is kizárólag elektronikus ügyintézés 
útján történhet, mely során nem kötelező a  személyazonosító adat megadásával járó elektronikus azonosítás. 
Természetes személyek számára a FOK ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében, saját számítástechnikai eszközével 
is biztosítja az 5. § (2) bekezdése szerinti adatok megtekintésének és letöltésének lehetőségét.

 (3) Az 5. § (3) bekezdése szerinti adat akkor hozható nyilvánosságra, ha a szerzői jogvédelem alá eső adat nyilvánossá 
tételéhez az a szervezet, amelynek a FOK az adott földmegfigyelési tematikus adatot előállította, ahhoz hozzájárult, 
és nyilvánossá tétele nem esik az (5) bekezdésben foglalt korlátozás alá.

 (4) Az  5.  § (3)  bekezdése szerinti adatokkal kapcsolatos szerzői vagyoni jogokat az  a  szervezet gyakorolja, amelynek 
a FOK az adott földmegfigyelési tematikus adatot előállította.

 (5) Ha az 5. § (2), (3) és (5) bekezdése szerinti adatok megismerése
a) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 

szóló 2011. évi CXIII. törvény 38.  § (7)  bekezdésében, valamint 40.  § (8)  bekezdésében megjelölt adatok 
védelmével kapcsolatban,

b) a bűncselekmények megakadályozását, felderítését, a  közbiztonság, a  közrend és az  államhatár rendjének 
védelmét érintően, különösen a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 1. § (2) bekezdés 1., 1a., 6., 6a., 9., 
10., 13. és 15. pontjában meghatározott feladatok végrehajtásával kapcsolatban, vagy
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c) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 74.  §-ában nemzetbiztonsági érdekként 
meghatározott feladatok végrehajtásával kapcsolatban

Magyarország érdekeit sérti, az  adatok megismerése iránti igény teljesítését az  igény alapjául szolgáló adat 
keletkezésétől számított 30 évig meg kell tagadni.

 (6) Az (5) bekezdés szerinti igény teljesíthetőségéről a FOK a Kormány rendeletében megjelölt szerv véleménye alapján 
dönt.

 (7) A  FOK a  nemzetbiztonsági szolgálatok részére köteles adatot szolgáltatni a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 
törvényben foglaltak szerint.

7. Működési, fenntartási, fejlesztési költségek

7. §  Az e törvényben meghatározott közfeladatok végzésének fedezetét a központi költségvetés biztosítja.

8. Záró rendelkezések

8. § (1) Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy rendeletben jelölje ki a  FOK feladatait ellátó szervezetet, és állapítsa meg 
feladatait.

 (2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki a FIR üzemeltetésébe bevont szervezeteket, és állapítsa 
meg feladataikat.

 (3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
a) a FIR működésének, üzemeltetésének,
b) a FIR-hez való csatlakozás, valamint
c) a FIR adatbázisaihoz történő hozzáférés, illetve megismerés
részletes szabályait.

 (4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a 6. § (6) bekezdése szerinti szervet rendeletben jelölje ki.

9. §  Ez a törvény 2022. január 1-jén lép hatályba.

10. §  Ez a  törvény az  uniós űrprogram és az  Európai Unió Űrprogramügynökségének a  létrehozásáról, valamint 
a 912/2010/EU, az 1285/2013/EU és a 377/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2021. április 28-i (EU) 2021/696 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapítja meg.

11. §  A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 19.  §-a a  következő (4a) és 
(4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az űrtávérzékelési adatbázis nem állami alapadatként tartalmazza
a) a Sentinel Földmegfigyelési Adatbázis adatait,
b) az a) ponton kívüli űrtávérzékelt adatokat.
(4b) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a (4a) bekezdésre vonatkozó adatszolgáltatás tekintetében az állami 
alapadatok szolgáltatására vonatkozó szabályok az irányadóak.”

12. §  Hatályát veszti a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 19. § (11) bekezdése.

 Áder János s. k.,  Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2021. évi CXLV. törvény
az egykori Rozmaring Mezőgazdasági Termelőszövetkezet működési területén kárpótlásra váró személyek 
helyzetének rendezéséről*

Az Országgyűlés annak érdekében, hogy az  Alkotmánybíróság 4/2018. (IV. 27.) AB határozatában foglaltaknak maradéktalanul 
eleget tegyen, a következő törvényt alkotja:

1. A törvény hatálya

1. §  E törvény hatálya az  egykori Rozmaring Mezőgazdasági Termelőszövetkezet (a  továbbiakban: Szövetkezet) 
működési területén kárpótlásra váró személyek helyzetének rendezése érdekében a következő eljárásokra terjed ki:
a) a kárpótlási jogosultság aranykorona-értékének meghatározására irányuló eljárás,
b) az a)  pont szerinti eljárásban meghatározott aranykorona-érték alapján pénzbeli kompenzáció igénylésére 

irányuló eljárás, és
c) az a) pont szerinti eljárásban meghatározott aranykorona-érték alapján az aranykorona-értéknek megfelelő 

föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló eljárás.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E törvény alkalmazásában kompenzációra jogosult az a természetes személy, aki
a) a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az  állam által az  állampolgárok tulajdonában igazságtalanul 

okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kpt1.), a tulajdonviszonyok 
rendezése érdekében, az  állam által az  állampolgárok tulajdonában az  1939. május 1-jétől 1949. június 8-ig 
terjedő időben alkotott jogszabályok alkalmazásával igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról 
szóló 1992. évi XXIV. törvény (a  továbbiakban: Kpt2.) vagy az  életüktől és szabadságuktól politikai okból 
jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény szerinti kárpótlási ügyben hozott 
jogerős közigazgatási határozat alapján kárpótlásra jogosult (a továbbiakban: eredeti jogosult) és kárpótlási 
jeggyel, a mezőgazdasági vállalkozási támogatás összegéről kiállított kárpótlási utalvánnyal (a továbbiakban: 
kárpótlási utalvány) vagy a kárrendezési hivatal által kiállított, kárpótlási árverésen felhasználásra nem került 
maradványértéket igazoló földlicit kárpótlási jegy (utalvány) átadás-átvételi bizonylattal (a  továbbiakban: 
maradványérték bizonylat) rendelkezik, és
aa) a kárpótlással érintett föld a  Kpt1. 1. vagy 2. számú mellékletében felsorolt jogszabályok alapján 

került a Szövetkezet tulajdonába vagy földhasználatába,
ab) a kárpótlással érintett ingatlan a Kpt2. hatálya alá tartozik és Solymár vagy Pilisszentiván településen 

feküdt, vagy
ac) 1991. június 1. napján Solymár vagy Pilisszentiván településen bejelentett állandó lakcímmel 

rendelkezett;
b) a kárpótlásra való jogosultságot a hozzátartozójának minősülő

ba) eredeti jogosulttól átruházással vagy öröklés jogcímén szerezte meg és 1991. június 1. napján 
Solymár vagy Pilisszentiván településen bejelentett állandó lakcímmel rendelkezett; vagy

bb) a) pont szerinti jogosulttól – a ba) alpont szerinti eset kivételével – átruházással szerezte meg; vagy
c) az a) és b) pont szerinti jogosulttól öröklés jogcímén szerezte meg a kárpótlásra való jogosultságot.

3. A kompenzációra való jogosultság megállapítása

3. § (1) A  kompenzációra való jogosultság megállapítása az  ingatlanügyi hatósági jogkörben eljáró Pest Megyei 
Kormányhivatal (a továbbiakban: ingatlanügyi hatóság) hatáskörébe tartozik.

 (2) A  2.  § szerinti jogosult az  e  törvény szerinti kompenzációra való jogosultságának megállapítására és a  kárpótlási 
jegyben vagy kárpótlási utalványban megállapított kárpótlás összegének megfelelő aranykorona-érték 
meghatározására irányuló – az 1. melléklet szerinti adattartalmú – kérelmet (a továbbiakban: kérelem) 2022. március 31-ig 
nyújthatja be az ingatlanügyi hatósághoz. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. december 14-i ülésnapján fogadta el.
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 (3) A kompenzációra való jogosultság a következő okiratokkal igazolható:
a) a kárpótlási hatóság által kárpótlási ügyben hozott jogerős közigazgatási határozat, a  kárpótlási utalvány, 

illetve a maradványérték bizonylat eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példánya,
b) a 2. § b) pontjának

ba) ba)  alpontja szerinti jogosultság igazolására az  a)  pontban foglaltakon felül a  hozzátartozói 
viszony fennállásának igazolása és az  átruházás tényét igazoló megállapodás, illetve a  jogerős 
hagyatékátadó végzés eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példánya,

bb) bb) alpontja szerinti jogosultság igazolására az a) pontban foglaltakon felül a hozzátartozói viszony 
fennállásának igazolása és az  átruházás tényét igazoló megállapodás eredeti vagy közjegyző által 
hitelesített másolati példánya,

c) a 2.  § c)  pontja szerinti jogosultság igazolására az  a) és a  b)  pontban foglaltakon felül a  jogerős 
hagyatékátadó végzés eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példánya.

 (4) Ha a kárpótlási jegy, a kárpótlási utalvány, illetve a maradványérték bizonylat a kompenzációra jogosult birtokában 
van, a kérelemhez csatolni szükséges annak eredeti példányát is.

 (5) Az  ingatlanügyi hatóság a  vizsgálat során a  jogosultság megállapítását a  kérelemhez csatolt okiratok alapján, 
a  közhiteles nyilvántartásokban rendelkezésre álló adatok, valamint a  VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár 
szaklevéltárában őrzött iratok alapján folytatja le. Ha a kérelemhez nem csatolták a kárpótlási jegy eredeti példányát, 
az  ingatlanügyi hatóság megkeresi a  kárpótlási jegyek őrzését végző pénzintézetet, hogy a  kárpótlási határozat 
szerinti sorozatszámú kárpótlási jegy létezését és fel nem használtságát igazolja.

 (6) Ha a  vizsgálat eredményeként megállapítható, hogy a  kérelmező nem minősül kompenzációra jogosultnak, vagy 
a  jogosultság a  (3)–(5)  bekezdés alapján nem került hitelt érdemlő módon igazolásra, az  ingatlanügyi hatóság 
elutasítja a kérelmet.

 (7) Ha a  vizsgálat eredményeként megállapítható, hogy a  kérelmező kompenzációra jogosultnak minősül, 
az  ingatlanügyi hatóság a  (9) és (10)  bekezdés szerint meghatározott, forintban kifejezett összeg alapján 
megállapítja a  kompenzációs jogosultság aranykorona-értékét. E  határozatban (a  továbbiakban: határozat) fel 
kell hívni a  jogosult figyelmét a  6.  § (3)  bekezdésében, a  7.  § (4)  bekezdésében és a  7.  § (6)–(11)  bekezdésében 
foglaltakra, továbbá meg kell határozni a  felhasznált kárpótlási jegy vagy kárpótlási utalvány sorozatszámát, és 
rendelkezni kell arról, hogy a  kompenzációra jogosultat megillető kárpótlási jegy felhasználása megtörtént, és 
az a továbbiakban kárpótlási célra nem használható fel.

 (8) A  kompenzációs eljárásban felhasználásra kerülő kárpótlási jegyeket, kárpótlási utalványokat és maradványérték 
bizonylatokat be kell vonni, ennek érdekében azokat az  ingatlanügyi hatóság a  (7)  bekezdés szerinti határozat 
közlésével egyidejűleg a kárpótlásért felelős miniszter részére átadja.

 (9) A kompenzációs jogosultság aranykorona-értékének meghatározásához – a kárpótlásra való jogosultság jogcímétől 
függetlenül – a  kérelmezőt megillető valamennyi kárpótlási jegy és kárpótlási utalvány névértékének, továbbá 
a maradványérték bizonylaton meghatározott maradványértéknek az összegét összesíteni kell.

 (10) A  (9)  bekezdés szerint meghatározott, forintban kifejezett összeg egyezred része egy aranykorona-értékű 
jogosultságnak felel meg.

 (11) A kompenzációs jogosultság nem ruházható át más személyre.

4. A kompenzáció módja

4. § (1) A  kompenzációs jogosultság aranykorona-értékét megállapító határozatban nevesített kompenzációra jogosultat 
választása szerint
a) pénzbeli kompenzáció,
b) kompenzációként földterület-juttatás vagy
c) az a) és a b) pont szerinti kompenzáció vegyesen
illeti meg.

 (2) A  kompenzációra jogosult a  határozat véglegessé válását követően, de legkésőbb 2022. június 30. napjáig 
kérelmezheti az  ingatlanügyi hatóságnál legfeljebb a  részére a  határozatban megállapított aranykorona-
jogosultságnak megfelelő
a) összegű pénzbeli kompenzáció kifizetését, illetve
b) – a  6.  § (3) és (4)  bekezdésében meghatározott feltétel teljesülése esetén – kataszteri tiszta jövedelmű 

földterület juttatását.
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 (3) A  pénzbeli kompenzáció és a  földterület juttatásként igényelt terület kataszteri tiszta jövedelmének együttes 
összege nem haladhatja meg a határozatban megállapított aranykorona-jogosultság összegét.

 (4) A  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben, ha a  kompenzációra jogosult pénzbeli kompenzáció kifizetésének 
egyidejű kérelmezése nélkül csak a  határozatban megállapított aranykorona-jogosultság összegénél kisebb 
mértékű kataszteri tiszta jövedelmű földterület juttatását kérelmezte, a  különbözetre nézve úgy kell tekinteni, 
mintha pénzbeli kompenzáció kifizetését kérelmezte volna.

 (5) Az (1) bekezdésben meghatározott választás joga a kompenzációra jogosultat – a 7. § (8) bekezdésében foglalt eset 
kivételével – az eljárás során egyszer illeti meg, a (2) bekezdés szerinti kérelem nem módosítható. A (2) bekezdésben 
meghatározott igényérvényesítési határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

 (6) 2022. augusztus 31-e után benyújtott kérelem esetében csak a (2) bekezdés a) pontja szerinti pénzbeli kompenzáció 
kérhető.

5. A pénzbeli kompenzációs eljárás szabályai

5. § (1) A pénzbeli kompenzáció mértéke aranykorona-jogosultságonként ötvenezer forint.
 (2) A pénzbeli kompenzáció kifizetése iránti – a 2. melléklet szerinti adattartalmú – kérelmet a kompenzációra jogosult 

vagy annak örököse nyújthatja be az ingatlanügyi hatósághoz. A pénzbeli kompenzáció kifizetése iránti kérelemben 
meg kell jelölni a határozat számát, továbbá – ha a pénzbeli kompenzáció kifizetése iránti kérelmet a határozatban 
megállapított kompenzációra jogosult örököse nyújtotta be – csatolni kell a jogerős hagyatékátadó végzés eredeti 
vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát.

 (3) Ha az ingatlanügyi hatóság a pénzbeli kompenzáció kifizetése iránti kérelemnek helyt ad, a kompenzáció kifizetését 
a  helyt adó döntés véglegessé válását követő 30 napon belül a  kérelemben megjelölt bankszámlaszámra történő 
átutalással teljesíti.

6. A földterület-juttatási eljárás szabályai

6. § (1) A  földterület-juttatással történő kompenzáció iránti – a  3.  melléklet szerinti adattartalmú – kérelmet 
a  kompenzációra jogosult vagy annak örököse nyújthatja be az  ingatlanügyi hatósághoz. A  földterület-juttatással 
történő kompenzáció iránti kérelemben meg kell jelölni a határozat számát, továbbá – ha a  földterület-juttatással 
történő kompenzáció iránti kérelmet a határozatban megállapított kompenzációra jogosult örököse nyújtotta be – 
a jogerős hagyatékátadó végzés eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát is csatolni kell.

 (2) A  földterület-juttatással történő kompenzáció iránti kérelmet a  benyújtásától számított 8 napon belül 
az ingatlanügyi hatóság továbbítja a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv részére.

 (3) A  földterület-juttatással történő kompenzációt az  kérheti, aki a  határozat alapján legalább 15 aranykorona-értékű 
jogosultsággal rendelkezik. Ha a  kompenzációs jogosultság aranykorona-értéke a  15 aranykoronát nem éri el, 
kizárólag pénzbeli kompenzációra van lehetőség.

 (4) A (3) bekezdéstől eltérően földterület-juttatás kérelmezhető, ha több kompenzációra jogosult közösen kifejezetten 
kéri osztatlan közös tulajdonú ingatlan kompenzációként történő juttatását, és az  aranykorona-jogosultságuk 
együttes mértéke eléri a 15 aranykoronát.

 (5) A  4.  § (4)  bekezdése szerinti esetben a  különbözet kifizetésére az  5.  § (1) és (3)  bekezdésében foglaltakat kell 
alkalmazni.

7. § (1) A Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv 2022. szeptember 30. napjáig
a) felméri azokat az  állam tulajdonában és a  Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv tulajdonosi 

joggyakorlása alatt álló földeket, amelyek a kompenzáció földterület-juttatással történő teljesítése érdekében 
felhasználhatóak, és rendezi azok természetbeni és jogi állapotát;

b) a földterület-juttatással történő kompenzáció iránti kérelmeket összesíti.
 (2) A  földterület-juttatással történő kompenzáció során elsősorban Solymár, illetve Pilisszentiván nagyközség 

közigazgatási területéhez tartozó föld használható fel. Ha Solymár, illetve Pilisszentiván nagyközség közigazgatási 
területéhez tartozó, a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek nem biztosítanak elégséges fedezetet a földterület-
juttatással történő kompenzáció iránti kérelmek szerinti összesített igénynek, Budapest kivételével a  szomszédos 
településeken fekvő és a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek is felhasználhatóak.
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 (3) A  Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv a  földterület juttatással történő kompenzáció iránti kérelmek 
összesítését követően kezdeményezi az ingatlanügyi hatóságnál a telekalakítási eljárások megindítását a földterület-
juttatáshoz szükséges új ingatlanok kialakítása érdekében. Az új ingatlanok kialakítása során azok megközelítésére 
szolgáló, önálló helyrajzi számon nyilvántartott utak kialakításáról és az  utak tulajdonjogának rendezéséről is 
gondoskodni kell. A kialakuló ingatlanok megközelítése szolgalmi jog alapításával nem biztosítható. Az ingatlanok 
kijelölésével, önálló ingatlanként történő kialakításával és ennek ingatlan-nyilvántartási átvezetésével kapcsolatos 
költségek a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szervet terhelik.

 (4) A kompenzáció céljára
a) szántó, szőlő, kert, rét, legelő (gyep), nádas és fásított terület művelési ágú,
b) védett természeti területeken kívül eső,
c) bejegyzett földhasználattól mentes, és
d) – telki szolgalmi jog kivételével – tehermentes
ingatlan használható fel, amely – kifejezetten az  osztatlan közös tulajdonként történő földterület-juttatás iránti 
kérelem hiányában – 1/1 tulajdoni hányadban kerül a jogosult tulajdonába.

 (5) A  földterület-juttatással történő kompenzációhoz szükséges ingatlanok (1)  bekezdés szerinti kialakítása során 
visszamaradó kivett út és kivett csatorna megnevezésű, az  állam tulajdonában álló ingatlanok tulajdonjoga 
az ingatlanok fekvése szerinti települési önkormányzat tulajdonába kerül.

 (6) A  jogosult részére kompenzációként juttatandó – az  ingatlanügyi hatóság által megállapított jogosultságnak 
megfelelő aranykorona-értékű – földet a  Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv határozza meg és ajánlja fel 
a jogosult részére, legkésőbb 2022. december 31-ig.

 (7) A  Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv által felajánlott ingatlan vonatkozásában a  jogosult az  ajánlat 
kézhezvételét követő 60 napon belül tehet elfogadó vagy elutasító nyilatkozatot. Az  ajánlatban szereplő ingatlan 
módosítása, továbbá – ha a jogosult elutasító nyilatkozatot tesz vagy az ajánlat kézhezvételét követő 60 napon belül 
nem tesz nyilatkozatot az ajánlat elfogadása tárgyában – újabb ingatlan felajánlása kizárt.

 (8) Ha a  jogosult elutasító nyilatkozatot tesz, vagy a  (7)  bekezdés szerinti határidőben nem tesz nyilatkozatot, csak 
az  5.  § szerinti pénzbeli kompenzációra tarthat igényt. A  Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv ennek tényét 
közli az ingatlanügyi hatósággal.

 (9) Ha a  kompenzációra jogosult elfogadó nyilatkozatot tesz a  részére felajánlott ingatlanra, az  ingatlan 
tulajdonjogának átruházása érdekében a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv kompenzációs tulajdonszerzési 
szerződést (a  továbbiakban: szerződés) köt a  jogosulttal. A  szerződésre a  mező- és erdőgazdasági földek 
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) és a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi  
LXXXVII. törvény rendelkezései irányadóak azzal, hogy
a) a földrészlet értékeként a  szerződésben a  kompenzációs jogosultság aranykorona-értékét megállapító 

határozatban nevesített aranykorona-értéket kell megállapítani, amelynek meg kell egyeznie 
a tulajdonszerzés tárgyát képező ingatlan aranykorona-értékével;

b) az e törvény alapján történő tulajdonszerzés nem minősül a Földforgalmi tv. szerinti hatósági jóváhagyáshoz 
kötött szerződésnek, és nem alkalmazhatóak a  Földforgalmi tv. elővásárlási jogra, a  Földforgalmi tv. 10.  § 
(2) bekezdése szerinti szerzési korlátozásokra vonatkozó rendelkezései, a Földforgalmi tv. 16. § (1) bekezdése 
szerinti földszerzési maximum, továbbá a  Földforgalmi tv. 16.  § (2)  bekezdése szerinti birtokmaximum 
meghaladható az e törvény szerinti földszerzés mértékével.

 (10) A jogosult a szerződésbe foglalt nyilatkozattal vállalja, hogy
a) a föld használatát – a Földforgalmi tv. 13. § (2) bekezdése szerinti kivétellel – másnak nem engedi át, azt maga 

használja, és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének;
b) a földet a  tulajdonszerzés időpontjától számított 5 évig – a  Földforgalmi tv. 13.  § (3)  bekezdése szerinti 

kivétellel – más célra nem hasznosítja;
c) az ingatlan tulajdonjogát – a (12) bekezdés kivételével – a szerzéstől számított 5 évig nem ruházza át és nem 

terhelheti meg, egyidejűleg tudomásul veszi és hozzájárul, hogy az  ingatlan tulajdoni lapjára a  szerzéstől 
számított 5 éves időtartamra elidegenítési tilalom ténye kerül feljegyzésre az állam javára.
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 (11) Ha a  mezőgazdasági igazgatási szerv az  ellenőrzése során megállapítja a  (10)  bekezdés a) vagy b)  pontjában 
meghatározott feltétel megsértését, a Földforgalmi tv. 62–64. §-ában foglaltak alapján jár el.

 (12) A  földterület-juttatással történő kompenzáció útján szerzett ingatlan tulajdonjogát annak tulajdonosa  
– a  (10)  bekezdés c)  pontja szerinti időtartamon belül – kizárólag közeli hozzátartozója részére ruházhatja 
át. Az  átruházásról szóló szerződés akkor érvényes, ha az  ekként tulajdonjogot szerző közeli hozzátartozó 
az  átruházásról szóló szerződésben nyilatkozik arról, hogy a  tulajdonjogot átruházó által a  (10)  bekezdésben tett 
nyilatkozatok szerinti vállalásokat azok lejáratáig magára nézve kötelezőként fogadja el. Az  elidegenítési tilalom 
jogosultjaként az állam nevében a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv jár el.

 (13) A  Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv köteles a  szerződés aláírását követően saját költségén intézkedni 
a  kompenzációként tulajdonba adott ingatlanok tulajdonjoga ingatlan-nyilvántartási átvezetésének 
kezdeményezése iránt.

8. §  Ha a  Szövetkezet vonatkozásában 1994. december 20. és 1996. augusztus 9. között jogerős földalapkijelölés 
alapján a  földkiadó bizottság az  ingatlant birtokba adta, de a  tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére 
már jogerős földalapkijelölés hiányában nem került sor, és a  birtokos vagy annak jogutódja a  birtokbaadás óta 
és e  törvény hatálybalépésének napján is szakadatlanul birtokolja az  ingatlant, a  Nemzeti Földalap kezeléséért 
felelős szerv a birtokos kérelmére kezdeményezi az ingatlanügyi hatóságnál a telekalakítási eljárások megindítását 
a  birtokviszonyoknak megfelelő új ingatlanok kialakítása érdekében, és az  így kialakított ingatlant kompenzációs 
szerződéssel a birtokos tulajdonába adja.

7. Záró rendelkezések

9. §  Ez a törvény 2022. január 1-jén lép hatályba.

10. §  E törvény
a) 6. alcíme és 12. §-a az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján,
b) 11. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.

11. § (1) A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  NFK a  Nemzeti Földalapba tartozó földrészletet eladással, kompenzációs tulajdonszerzési szerződéssel, 
haszonbérbe adással, az  (5)  bekezdés szerinti megbízással, az  öntözéses gazdálkodásról szóló törvény szerinti 
üzemeltetési szerződéssel, erdőgazdálkodási haszonbérbe adással, erdőgazdálkodási integrációs szerződés 
útján, vagyonkezelésbe adással, mintagazdasági földhasználati szerződés útján vagy cserével hasznosítja. 
A  (9)  bekezdésben, a  21. és 22.  §-ban meghatározott kivételekkel az  NFK Nemzeti Földalapba tartozó 
földrészletet nyilvános pályázat vagy árverés útján adhat el, továbbá nyilvános pályázat útján adhat haszonbérbe, 
erdőgazdálkodási haszonbérbe, vagy köthet erdőgazdálkodási integrációs szerződést.”

 (2) A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 18. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az  egykori Rozmaring Mezőgazdasági Termelőszövetkezet működési területén kárpótlásra váró személyek 
helyzetének rendezéséről szóló 2021. évi CXLV. törvény alapján az  NFK kompenzációs tulajdonszerzési szerződést 
köt.”

12. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 2.  §-a a  következő (8)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(8) E  törvény rendelkezéseit az  egykori Rozmaring Mezőgazdasági Termelőszövetkezet működési területén 
kárpótlásra váró személyek helyzetének rendezéséről szóló 2021. évi CXLV. törvényben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni.”

 Áder János s. k.,  Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2021. évi CXLV. törvényhez

A kompenzációra való jogosultság megállapítására és a kárpótlási jegyben, kárpótlási utalványban 
vagy maradványérték bizonylatban megállapított kárpótlás összegének megfelelő aranykorona-érték 
meghatározására irányuló kérelem adattartalma

 1.  A  kompenzációra való jogosultság megállapítását és a  kompenzáció értékének meghatározását igénylő 
személyazonosító adatai:
1.1.  Családi és utónév,
1.2.  Születési családi és utónév,
1.3.  Születési hely,
1.4.  Születési idő (év/hónap/nap),
1.5.  Anyja születési családi és utóneve,
1.6.  Állampolgárság,
1.7.  Személyi igazolvány száma.

 2.  A  kompenzációra való jogosultság megállapítását és a  kompenzáció értékének meghatározását igénylő 
elérhetőségének az adatai:
2.1.  Lakcím,
2.2.  Levelezési cím, ha az igénylő a lakcímétől eltérő címen elérhető.

 3.  A kompenzációs jogosultságot megalapozó adatok és nyilatkozatok:
3.1.  a kárpótlási hatóság által kárpótlási ügyben hozott jogerős közigazgatási határozat száma,
3.2.  nyilatkozat arról, hogy a  3.1.  pont szerinti határozat eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati 

példánya csatolásra került,
3.3.  nyilatkozat arról, hogy a kérelmező a kárpótlási határozat szerinti eredeti jogosultnak minősül-e, és ha nem, 

akkor az átruházás tényét igazoló megállapodás eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példánya 
vagy a  jogerős hagyatékátadó végzés eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példánya csatolásra 
került,

3.4.  a  kárpótlási határozatban megállapított kárpótlási jegy, a  kárpótlási utalvány, illetve a  maradványérték 
bizonylat azonosító adata (sorozatszáma),

3.5.  a  kárpótlási jegyek és kárpótlási utalványok névértékének, valamint a  maradványérték bizonylat 
maradványértékének megjelölése,

3.6.  nyilatkozat arról, hogy a  kárpótlási jegy, a  kárpótlási utalvány, illetve a  maradványérték bizonylat eredeti 
példánya csatolásra került-e a kérelemhez,

3.7.  nyilatkozat arról, hogy a kárpótlási jegy, a kárpótlási utalvány, illetve a maradványérték bizonylat korábban 
nem került felhasználásra,

3.8.  nyilatkozat arról, hogy a kárpótlással érintett föld korábban a Kpt1. 1. vagy 2. számú mellékletében felsorolt 
jogszabályok alapján került a  Szövetkezet tulajdonába vagy földhasználatába, vagy a  kárpótlással érintett 
ingatlan a  Kpt2. hatálya alá tartozik és Solymár vagy Pilisszentiván településen feküdt, vagy a  jogosult  
1991. június 1. napján Solymár vagy Pilisszentiván településen bejelentett állandó lakcímmel rendelkezett,

3.9.  nyilatkozat arról, hogy a  jogosult a  jogosultságot a  kárpótlási határozatban szereplő eredeti jogosulttól 
átruházással vagy öröklés jogcímén szerezte meg és 1991. június 1. napján Solymár vagy Pilisszentiván 
településen bejelentett állandó lakcímmel rendelkezett.

 4.  A  kompenzációs jogosultság megállapítását és a  kompenzáció értékének meghatározását igénylő aláírása és 
a kérelem kelte. 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 235. szám 11365

2. melléklet a 2021. évi CXLV. törvényhez

A pénzbeli kompenzáció kifizetése iránti kérelem adattartalma

 1.  A pénzbeli kompenzáció kifizetését igénylő személyazonosító adatai:
1.1.  Családi és utónév,
1.2.  Születési családi és utónév,
1.3.  Születési hely,
1.4.  Születési idő (év/hónap/nap),
1.5.  Anyja születési családi és utóneve,
1.6.  Állampolgárság,
1.7.  Személyi igazolvány száma.

 2.  A pénzbeli kompenzáció kifizetését igénylő elérhetőségének az adatai:
2.1.  Lakcím,
2.2.  Levelezési cím, ha az igénylő a lakcímétől eltérő címen elérhető.

 3.  A pénzbeli kompenzáció kifizetéséhez szükséges adatok:
3.1.  a  kompenzációra való jogosultság megállapítását és a  kompenzáció értékének meghatározását tartalmazó 

közigazgatási határozat száma,
3.2.  nyilatkozat arról, hogy a  kérelmező a  kompenzációra való jogosultság megállapítását és a  kompenzáció 

értékének meghatározását tartalmazó határozat szerinti jogosultnak minősül-e, és ha nem, akkor a  jogerős 
hagyatékátadó végzés eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példánya csatolásra került,

3.3.  A kifizetés teljesítéséhez szükséges adatok:
a) Számlatulajdonos neve,
b) Számlavezető pénzintézet neve,
c) Számlaszám.

3.4.  A kérelmezett pénzbeli kompenzáció összege.
 4.  A pénzbeli kompenzációt igénylő aláírása és a kérelem kelte. 

3. melléklet a 2021. évi CXLV. törvényhez

A földterület-juttatással történő kompenzáció iránti kérelem adattartalma

 1.  A földterület-juttatással történő kompenzációt igénylő személyazonosító adatai:
1.1.  Családi és utónév,
1.2.  Születési családi és utónév,
1.3.  Születési hely,
1.4.  Születési idő (év/hónap/nap),
1.5.  Anyja születési családi és utóneve,
1.6.  Állampolgárság,
1.7.  Személyi igazolvány száma,

 2.  A földterület juttatással történő kompenzációt igénylő elérhetőségének az adatai:
2.1.  Lakcím,
2.2.  Levelezési cím, ha az igénylő a lakcímétől eltérő címen elérhető.

 3.  A kompenzációs jogosultságot megalapozó adatok és nyilatkozatok:
3.1.  A  kompenzációra való jogosultság megállapítását és a  kompenzáció értékének meghatározását tartalmazó 

közigazgatási határozat száma,
3.2.  Nyilatkozat arról, hogy a  kérelmező a  kompenzációra való jogosultság megállapítását és a  kompenzáció 

értékének meghatározását tartalmazó határozat szerinti jogosultnak minősül-e, és ha nem, akkor a  jogerős 
hagyatékátadó végzés eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példánya csatolásra került.
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 4.  A földterület-juttatással történő kompenzációt megalapozó nyilatkozatok:
4.1.  Nyilatkozat arról, hogy földterület juttatása esetén az igénylő

a) a  föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz 
a földhasznosítási kötelezettségének;

b) a földet a tulajdonszerzés időpontjától számított 5 évig más célra nem hasznosítja;
c) az  ingatlan tulajdonjogát – a  7.  § (12)  bekezdése szerinti eset kivételével – a  szerzéstől számított 

5 évig nem ruházza át és nem terhelheti meg, egyidejűleg tudomásul veszi és hozzájárul, hogy 
az  ingatlan tulajdoni lapjára a  szerzéstől számított 5 éves időtartamra elidegenítési és terhelési 
tilalom ténye kerül feljegyzésre a magyar állam javára.

4.2.  Ha a kompenzációs jogosultság aranykorona-értékét megállapító határozata alapján az igénylő jogosultsága 
a  15 aranykorona-értéket nem éri el, nyilatkozat arról, hogy mely kompenzációra jogosulttal vagy 
jogosultakkal kéri osztatlan közös tulajdonú ingatlan kompenzációként történő juttatását.

 5.  A kérelmezett földterület-juttatás kataszteri tiszta jövedelmének mértéke.
 6.  A földterület-juttatással történő kompenzációt igénylő aláírása és a kérelem kelte.

2021. évi CXLVI. törvény
az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti 
rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, településrendezéssel 
kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról*

I. FEJEZET
AZ ELEKTRONIKUS INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS BEVEZETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁTMENETI SZABÁLYOK

1. § (1) Ha e  törvény eltérően nem rendelkezik, az  ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény (a továbbiakban: 
Inytv.) első, második, harmadik és negyedik részének rendelkezéseit a 2023. február 1-jén és az azt követően indult 
ingatlan-nyilvántartási eljárásokban kell alkalmazni.

 (2) A  megismételt eljárásban az  Inytv. első és második részének rendelkezéseit 2023. február 1-jétől az  ingatlanügyi 
hatóság eljárási cselekményeire kell alkalmazni.

 (3) A  2023. február 1-jén folyamatban lévő, 2023. február 1-jét megelőzően több fővárosi és megyei kormányhivatal 
illetékességébe tartozó eljárásokat a 2023. február 1-jén hatályos illetékességi szabályok szerint kell lefolytatni.

2. § (1) Az  Inytv. alkalmazásában, ahol jogszabály tény feljegyzéséről vagy adat átvezetéséről rendelkezik, azon tény vagy 
adat bejegyzését kell érteni.

 (2) Az  Inytv. alkalmazásában, ahol jogszabály ingatlan-nyilvántartási bejegyzés vagy törlés iránti megkeresésről 
rendelkezik, azon bírósági elrendelést, illetve hatósági felhívást kell érteni.

3. §  Az Inytv. 64. § (1) bekezdésétől eltérően a föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló azon szerződések esetében, 
amelyeknél
a) a hatósági jóváhagyás iránti eljárás 2023. február 1-jét megelőzően megindult, vagy
b) az adásvételi szerződés közzététele a  hatósági jóváhagyás iránti eljárás megindítását megelőzi, és 

a közzétételére 2023. február 1-jét megelőzően került sor,
a közokiratba foglalt, illetve ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett, jogszabályban meghatározott 
biztonsági kellékekkel rendelkező okmányon elkészített és hatósági jóváhagyáshoz kötött szerződés bejegyzés 
alapjául szolgál, ha annak eredeti példányán szerepel a  mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásáról 
szóló záradék.

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. december 14-i ülésnapján fogadta el.
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II. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Hatályba léptető rendelkezések

4. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 10. alcím, a 16. alcím, a 48. § (1) és (2) bekezdése, a 49. §, az 55. §, a 72. § és a 73. § d) pontja 2022. január 1-jén lép 

hatályba.
 (3) A 112–114. §, a 117. § (2) bekezdése és a 118. § 2022. március 1-jén lép hatályba.
 (4) A 106. §, a 108. § és a 109. § 2022. április 1-jén lép hatályba.
 (5) Az  I. Fejezet, a  3–9. alcím, a  12–14. alcím, a  44.  § 15., 17., 19., 20. és 28.  pontja, az  52.  §, az  56.  §, az  58.  § 9., 11., 

12., 15. és 16.  pontja, a  19–25. alcím, a  73.  § a)–c) és e)–j)  pontja, a  74.  § (1)–(3)  bekezdése, a  75.  §, a  28–31. 
alcím, a  33–35.  alcím, a  37–41. alcím, a  43–45. alcím, a  104.  §, a  105.  §, a  107.  §, a  47., 49. és 51. alcím, valamint 
az 1. melléklet 2023. február 1-jén lép hatályba.

2. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

5. §  A 122. § a) pontja az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

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

6. § (1) A  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 29.  § (9)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(9) A  közforgalom elől elzárt magánút közforgalom számára történő megnyitását, valamint a  közforgalom 
elől el  nem zárt magánút közforgalom elől történő elzárását az  e  törvény végrehajtásáról szóló rendeletben 
meghatározott módon, a  magánút tulajdonosának vagy kezelőjének kérelmére, a  közlekedési hatóság 
engedélyezheti. A  magánút közforgalom számára történő elzárása tényét az  ingatlan-nyilvántartásba be kell 
jegyezni. A közlekedési hatóság véglegessé vált határozata alapján felhívja az  ingatlanügyi hatóságot a bejegyzés 
teljesítésére, valamint a  közforgalom elől elzárt magánút közforgalom számára történő megnyitása esetén 
a magánút közforgalom számára történő elzárása tényének a törlésére. Ingatlan-nyilvántartási bejegyzés hiányában 
a magánút közforgalom elől el nem zárt magánútnak minősül.”

 (2) A Kkt. 29. §-a a következő (15a) bekezdéssel egészül ki:
„(15a) Az  építtető az  építtetői feladataival összefüggő területszerzési eljárások lefolytatása céljából jogosulti 
adatokkal kiegészített földkönyvet igényelhet. A  földkönyvi adatszolgáltatás alapján átvett, az  ingatlan-
nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény 82.  § (4)  bekezdésében meghatározott adatokat az  építtető az  átvétel 
időpontjától számított 5 évig kezeli.”

7. §  A Kkt.
a) 29.  § (1c) és (6)  bekezdésében az  „a fővárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe 

az „az ingatlanügyi hatóság” szöveg,
b) 29.  § (4b) és (4h)  bekezdésében az  „ingatlan-nyilvántartáson való átvezetésre is” szövegrész helyébe 

az „ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre” szöveg,
c) 32.  § (3a)  bekezdésében az „ingatlan-nyilvántartáson való átvezetésére” szövegrészek helyébe az „ingatlan-

nyilvántartási bejegyzésre” szöveg,
d) 32.  § (3c)  bekezdésében az „ingatlan-nyilvántartáson való átvezetésére” szövegrész helyébe az „ingatlan-

nyilvántartási bejegyzésre” szöveg,
e) 35/B.  § (2)  bekezdésében az „ingatlan-nyilvántartásban fel” szövegrész helyébe az „ingatlan-nyilvántartásba 

be” szöveg, a „feljegyzés” szövegrész helyébe a „bejegyzés” szöveg
lép.
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4. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosítása

8. § (1) A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) a következő 174/A. §-sal egészül ki:
„174/A.  § Ha a  közokiratba foglalt jognyilatkozat joghatásának kiváltásához ingatlan-nyilvántartási bejegyzés 
szükséges, a  jog vagy tény bejegyzésével közvetlenül érintett valamennyi személy egybehangzóan nyilatkozik 
arról, hogy a közjegyző jogosult a 175. § (1) bekezdése szerinti képviselet ellátására. E  felhatalmazást az  ingatlan-
nyilvántartásról szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott tartalommal és 
módon, elektronikus űrlapon kell megszerkeszteni és hitelesíteni.”

 (2) A Kjtv. 175. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  közjegyzői okirat elkészítéséhez vagy a  közjegyző által közokiratba foglalt jognyilatkozat joghatásának 
kiváltásához vagy a  jognyilatkozat alapján történő nyilvántartási bejegyzéshez bíróság vagy más hatóság 
eljárása szükséges, a  közjegyző azt az  eljárás lefolytatása végett hivatalból megkeresi. Az  ingatlanügyi hatóság 
a nyilvántartásba való bejegyzést a közjegyző kérelmére teljesíti, amelyhez csatolni kell a bejegyzés alapjául szolgáló 
közokiratot. A közjegyző megkeresésére vagy kérelmére indult eljárásban a közjegyzőt a közokiratban szereplő fél 
vagy felek képviselőjének jogállása illeti meg.”

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

9. § (1) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 29. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  adós tulajdonában álló ingatlanon és egyéb vagyontárgyain fennálló elidegenítési és terhelési tilalom és 
végrehajtási jog a  felszámolás kezdő időpontjában megszűnik. A  felszámolás elrendelésekor a  bíróság elrendeli, 
hogy az  ingatlanügyi hatóság a  felszámolási eljárásra vonatkozó adatot az  ingatlan-nyilvántartásba jegyezze be, 
az ingatlanra vonatkozó elidegenítési és terhelési tilalmat és végrehajtási jogot törölje, valamint a civil szervezetek 
nyilvántartásába bejegyzett adós esetén az adós nevére vonatkozó adatváltozást vezesse át.”

 (2) A Cstv. 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  adós ellen a  felszámolás kezdő időpontjában folyamatban lévő – a  felszámolás körébe tartozó vagyonnal 
kapcsolatos – végrehajtási eljárásokat a végrehajtást foganatosító bíróságnak (hatóságnak) haladéktalanul meg kell 
szüntetnie, a lefoglalt vagyontárgyakat és a befolyt, a végrehajtás költségeinek levonása után fennmaradó, de még 
ki nem fizetett pénzeszközöket a  kijelölt felszámolónak kell átadnia. A  felszámoló a  végrehajtói díjjegyzékben 
foglalt díjfelszámítás ellen a  végrehajtási eljárás szabályai szerint végrehajtási kifogást terjeszthet elő. A  bíróság 
a  felszámolást elrendelő jogerős végzést megküldi a  végrehajtást elrendelő, vagy – ha azt ismeri – közvetlenül 
a  foganatosító bíróságnak (hatóságnak); a  végrehajtást elrendelő bíróság (hatóság) a  felszámolás elrendeléséről 
haladéktalanul tájékoztatja a végrehajtást foganatosító bíróságot (hatóságot).”

 (3) A Cstv. 38. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  adós ingatlanán és egyéb vagyontárgyain fennálló visszavásárlási és vételi jog, valamint a  zálogjog 
a vagyontárgy értékesítésével megszűnik. Az elővásárlási jog megszűnik, ha az elővásárlásra jogosult nem él vagy 
e  törvény rendelkezései szerint nem élhet az  elővásárlási jogával. Ha a  visszavásárlási vagy a  vételi jog jogosultja 
a  felszámolás kezdő időpontja után a  vagyontárgyat egyoldalú nyilatkozattal megvásárolja, az  adóssal szemben 
beszámítással nem élhet. A  szükségessé vált törlést az  ingatlan-nyilvántartásban – a  felszámoló kérelmére 
az  értékesítési jegyzőkönyv vagy adásvételi szerződés alapján – az  ingatlanügyi hatóság, illetve a  jelzálogjogot 
nyilvántartó más szervezet végzi.”

 (4) A Cstv. 45. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A  felszámolás egyezséggel történő befejezetté nyilvánítása esetén a  bíróság elrendeli, hogy az  ingatlanügyi 
hatóság a  felszámolási eljárásra vonatkozó adatot az  ingatlan-nyilvántartásból törölje, valamint a  civil szervezetek 
nyilvántartásába bejegyzett adós esetén az adós nevére vonatkozó adatváltozást vezesse át.”

 (5) A Cstv. 45/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A felszámolás megszüntetése esetén a bíróság elrendeli, hogy az ingatlanügyi hatóság a felszámolási eljárásra 
vonatkozó adatot az ingatlan-nyilvántartásból törölje, valamint a civil szervezetek nyilvántartásába bejegyzett adós 
esetén az adós nevére vonatkozó adatváltozást vezesse át.”

 (6) A Cstv. 52. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A felszámolási zárómérleg tartalmazza:)
„g) azoknak az ingatlanoknak és egyéb vagyontárgyaknak az adatait, ahol az adós jogosultként vagy kötelezettként 
van bejegyezve, valamint a nyilvántartást vezető bíróság (hatóság) megnevezését.”
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 (7) A Cstv. 60. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  bíróság elrendeli, hogy az  ingatlanügyi hatóság törölje az  ingatlan-nyilvántartásból azokat a  jogokat és 
tényeket, amelyeknél az adós jogosultként van feltüntetve.”

 (8) A Cstv. 60. § (3) és (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  bíróság elrendeli az  (1) és (2)  bekezdés szerinti jogerős végzéseknek a  Cégközlönyben való közzétételét, és 
azokat megküldi a 29. §-ban felsorolt szerveknek, továbbá a jóváhagyott vagyonfelosztási javaslatnak megfelelően 
és az ingatlan-nyilvántartásról szóló jogszabályokban meghatározott módon és feltételekkel rendeli el jog vagy adat 
keletkezésének, változásának vagy megszűnésének bejegyzését.
(3a) A felszámoló az (1) bekezdés szerinti jogerős végzés közzétételétől számított 15 napon belül köteles a közhiteles 
járműnyilvántartásnál eljárni annak érdekében, hogy törlésre kerüljenek azok a jogok és adatok, amelyeknél az adós 
jogosultként van feltüntetve.”

 (9) A Cstv. 63/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a Cstv. 63/B. §-a a következő (5a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(5) A bíróság elrendeli a (4) bekezdés szerinti jogerős végzés kivonatának a Cégközlönyben való közzétételét, és azt 
megküldi a 29. §-ban foglalt szerveknek. A felszámoló a közzétételtől számított 15 napon belül köteles a közhiteles 
járműnyilvántartásnál eljárni annak érdekében, hogy abból törlésre kerüljenek azok az adatok, amelyeknél az adós 
tulajdonosként vagy más jogosultként van feltüntetve.
(5a) A  bíróság a  (4)  bekezdés szerinti végzésben elrendeli, hogy az  ingatlanügyi hatóság törölje az  ingatlan-
nyilvántartásból azokat a jogokat és adatokat, amelyeknél az adós jogosultként van feltüntetve.”

 (10) A Cstv. 83/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  vagyontárgy tulajdonosa kérelmére, a  (2)–(5)  bekezdés szerinti nemperes eljárásban a  jogutód nélkül 
megszűnt gazdálkodó szervezet felszámolási eljárását lefolytató törvényszék végzést hoz arról, hogy a  jogutód 
nélküli megszűnéssel összefüggő jóváhagyott vagyonfelosztási javaslatban nem volt rendelkezés a  jogutód nélkül 
megszűnt gazdálkodó szervezetet megillető jog vagy adat más javára történő átengedéséről vagy a jog vagy adat 
megszűnéséről.”

 (11) A Cstv. 83/C. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a  (4)  bekezdés szerinti határidőn belül bejelentés nem érkezett, vagy az  abban foglaltak nem nyertek 
bizonyítást, a  bíróság végzésben megállapítja, hogy a  jog mást nem illet meg, illetve az  adat más javára vagy 
érdekében történő bejegyzéséhez jogszerű érdek nem fűződik. Ha a  jog vagy adat közhiteles nyilvántartásba van 
bejegyezve, a bíróság elrendeli annak törlését is.”

6. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

10. §  A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 38.  § (6a)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(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, amelyek megtételének 
határidejét a kisajátításról szóló törvény a tárgyalás időpontjához kapcsoltan határozza meg, a kisajátítási hatóság 
által meghatározott időpontig kell megtenni.”

11. §  A Bt.
a) 26.  § (4)  bekezdésében a  „határozatot megküldi az  ingatlanügyi hatóságnak a  bányatelek ingatlan-

nyilvántartásba történő bejegyzése végett” szövegrész helyébe a „határozata alapján felhívja az ingatlanügyi 
hatóságot a bányatelek ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére” szöveg,

b) 26/B. § (4) és (5) bekezdésében a „határozattal megkeresi” szövegrész helyébe a „határozata alapján felhívja” 
szöveg,

c) 38/A.  § (5f )  bekezdésében a  „jogerős határozatával megkeresi” szövegrész helyébe a  „véglegessé vált 
határozata alapján felhívja” szöveg,

d) 38/C.  § (2)  bekezdésében a  „megkeresi az  ingatlanügyi hatóságot a  vezetékjog ingatlan-nyilvántartásba 
történő bejegyzése iránt” szövegrész helyébe a „felhívja az  ingatlanügyi hatóságot a  vezetékjog ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzésére” szöveg,
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e) 38/C.  § (7)  bekezdésében a  „határozattal keresi meg az  ingatlanügyi hatóságot a  vezetékjog ingatlan-
nyilvántartásból történő törlése iránt” szövegrész helyébe a  „határozata alapján felhívja az  ingatlanügyi 
hatóságot a vezetékjog ingatlan-nyilvántartásból történő törlésére” szöveg,

f ) 48. § (2) bekezdésében a „bejegyzése érdekében” szövegrész helyébe a „bejegyzésére” szöveg, a „megkeresi” 
szövegrész helyébe a „felhívja” szöveg

lép.

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

12. § (1) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 138. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(2) A  végrehajtó az  ingatlan lefoglalása végett felhívja az  ingatlanügyi hatóságot, hogy a  végrehajtási jogot 
jegyezze be az ingatlan-nyilvántartásba. A lefoglalás a végrehajtási jog bejegyzésével valósul meg.”

 (2) A Vht. 191. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  ingatlan lefoglalása végett a  végrehajtó haladéktalanul felhívja az  ingatlanügyi hatóságot, hogy 
a pénzkövetelés biztosítására irányuló végrehajtási jogot jegyezze be az ingatlan-nyilvántartásba. A további eljárásra 
a 138. § megfelelően irányadó.”

 (3) A Vht. 195. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„195.  § Az ingatlan zárlatát elrendelő végzés átvétele után a  végrehajtó haladéktalanul felhívja az  ingatlanügyi 
hatóságot, hogy a  zárlatot jegyezze be az  ingatlan-nyilvántartásba. A  további eljárásra a  138.  § megfelelően 
irányadó.”

13. §  A Vht.
a) 136. § (1) bekezdésében a „feljegyzett” szövegrész helyébe a „bejegyzett” szöveg,
b) 138/B. §-ában a „feljegyezve” szövegrész helyébe a „bejegyezve” szöveg,
c) 153.  § (3)  bekezdésében a  „bejegyzési eljárás megindítása iránti megkeresésében” szövegrész helyébe 

a „bejegyzése iránti felhívásában” szöveg
lép.

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

14. §  A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 102/B. § (2) bekezdésében a „megkeresi” 
szövegrész helyébe a  „felhívja” szöveg, a  „feljegyzése” szövegrész helyébe a  „bejegyzése” szöveg, a  „feljegyzés” 
szövegrész helyébe a „bejegyzés” szöveg lép.

9. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

15. §  A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. § A 20. § (1) és (2) bekezdése alapján megállapított vízvezetési és vízhasználati szolgalmi jogot, továbbá a 21. § 
szerinti vízkárelhárítási célú tározóban, a  25.  § (3)  bekezdése szerinti védőterületen, a  nagyvízi mederben, illetve 
a parti sávban való elhelyezkedést mint jogi jelleget a vízügyi hatóságnak az érintett ingatlanra vonatkozó végleges 
határozatán alapuló felhívása alapján az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni.”

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

16. § (1) A  köziratokról, a  közlevéltárakról és a  magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 
(a továbbiakban: Ltv.) 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazása során)
„b) közfeladatot ellátó szerv: a  feladatellátás idejétől és helyétől függetlenül az  állami vagy önkormányzati 
feladatot ellátó szerv vagy személy, továbbá a közhatalmat gyakorló, illetve a nemzeti vagyonnal gazdálkodó vagy 
azzal rendelkező szerv vagy személy, valamint a  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2.  melléklet 
I. pontjában meghatározott, illetve többségi állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság;”
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 (2) Az Ltv. 3. § r) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazása során)
„r) illetékes közlevéltár: a közfeladatot ellátó szerv vagy közirat vonatkozásában a közlevéltári illetékességből fakadó 
feladatokat e törvény előírásai szerint ellátó levéltár;”

 (3) Az Ltv. 3. § t) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazása során)
„t) metaadat: az iratkezelési folyamat során kezelt és nyilvántartott iratot leíró adat;”

17. §  Az Ltv. 9. § (1) bekezdése a következő h) és i) ponttal egészül ki:
(A közfeladatot ellátó szerv köteles)
„h) a köziratokról vezetett nyilvántartásban metaadatként rögzíteni az  irat beazonosításához szükséges adatokat 
– ideértve az  irat beküldőjének vagy címzettjének nevét, címét, elérhetőségét –, valamint az  irat tárgyának 
meghatározásához elengedhetetlen személyes adatokat;
i) a köziratokról vezetett nyilvántartásban rögzített metaadatokat a nyilvántartásnak az illetékes közlevéltár részére 
történő átadásáig vagy a nyilvántartás egészének selejtezéséig épségben megőrizni.”

18. §  Az Ltv. 10. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az e törvényben meghatározott kivételekkel egyedi iratkezelési szabályzatot ad ki:)
„c) a Főpolgármesteri Hivatal, a  polgármesteri hivatal, a  megyei önkormányzati hivatal, a  közös önkormányzati 
hivatal, a  társult képviselő-testületek közös hivatala és a  nemzetiségi önkormányzat hivatala (a továbbiakban 
együtt: önkormányzati hivatal) számára a jegyző (főjegyző) a Magyar Nemzeti Levéltárral, a 18. §-ban meghatározott 
esetekben a Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott levéltárral és a Kormány általános hatáskörű területi 
államigazgatási szervével egyetértésben.”

19. §  Az Ltv. 11. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(A nem selejtezhető köziratok fennmaradásának biztosítása érdekében a  közfeladatot ellátó szerv iratainak védelmét 
és iratkezelésének rendjét – az iratkezelési szabályzat alapján – az illetékes közlevéltár ellenőrzi. Ellenőrzési feladatának 
ellátása során)
„c) ha a közfeladatot ellátó szerv a b) pont alapján szükséges intézkedéseket határidőben nem teszi meg, az illetékes 
közlevéltár 15 napon belül a köziratok védelmére irányuló hatósági eljárást kezdeményez.”

20. §  Az Ltv. a 11. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„Köziratok védelmére irányuló hatósági eljárás
11/A. § (1) A 11. § c) pontja alapján az illetékes közlevéltár, a szerv iratkezelésének felügyeletére vagy ellenőrzésére 
jogosult egyéb szerv, szervezet vagy személy, illetve a köziratok kezelésének szakmai irányításáért felelős miniszter 
a közfeladatot ellátó szerv irattári anyagának szabályszerű megőrzését súlyosan veszélyeztető körülmény fennállása 
esetén 15 napon belül kezdeményezi a  köziratok védelmére irányuló hatósági eljárás (e § alkalmazásában 
a továbbiakban: eljárás) hivatalból történő lefolytatását.
(2) Az eljárásra a Magyar Nemzeti Levéltár (e § alkalmazásában a továbbiakban: Hatóság) rendelkezik hatáskörrel.
(3) Ha az  eljárás során a  Hatóság megállapítja a  közfeladatot ellátó szerv irattári anyaga szabályszerű 
megőrzése súlyos veszélyeztetésének tényét, − az  (5)  bekezdésben foglaltak kivételével − figyelmeztetést 
tartalmazó döntésében felhívja a  közfeladatot ellátó szerv figyelmét a  jogszabálysértésre, és megfelelő 
határidő megállapításával, valamint a  jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel kötelezi a  veszélyeztetés 
megszüntetésére.
(4) Ha a közfeladatot ellátó szerv határidőben nem gondoskodik az irattári anyag szabályszerű megőrzését súlyosan 
veszélyeztető hibák és hiányosságok megszüntetéséről, a  Hatóság kötelezi a  szervet az  irattári anyagának a  szerv 
költségére a  közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló kormányrendelet szerint 
kijelölt központi szolgáltatónál (a továbbiakban: központi szolgáltató) történő elhelyezésére.
(5) A Hatóság határidő kitűzése nélkül kötelezheti a szervet irattári anyagának vagy annak meghatározott részének 
a közfeladatot ellátó szerv költségére a központi szolgáltatónál történő elhelyezésére, ha a köziratok megőrzése csak 
azonnali intézkedéssel biztosítható.
(6) Ha az (5) bekezdésben foglaltakat követően a közfeladatot ellátó szerv az irattári anyag szabályszerű megőrzését 
súlyosan veszélyeztető hibákat és hiányosságokat megszünteti, kérelmére a Hatóság engedélyezi az irattári anyaga 
visszaadását és annak iratkezelését.”
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21. § (1) Az Ltv. 13. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közlevéltár feladatkörében)
„e) ellenőrzi az  illetékességébe tartozó közfeladatot ellátó szervek iratkezelését, a  közfeladatot ellátó szerv 
maradandó értékű köziratai megfelelő szintű védelmének megvalósulását;”

 (2) Az Ltv. 13. §-a a következő j) ponttal egészül ki:
(A közlevéltár feladatkörében)
„j) az őrizetében lévő levéltári anyag használatának elősegítése érdekében – digitalizálási terv alapján – 
gondoskodik kutatási célú digitális másolatok készítéséről és használatba adásáról.”

22. §  Az Ltv. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közlevéltár az e törvényben meghatározottak szerint az illetékességi körébe tartozó közfeladatot ellátó szerv 
esetében ellátja iratkezelésének ellenőrzését, jóváhagyja iratkezelési szabályzatát és iratselejtezését, meghatározza 
a szerv maradandó értékűnek minősülő iratainak körét, valamint jogosult és kötelezett irattári anyaga maradandó 
értékű iratainak átvételére.”

23. §  Az Ltv. 17. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A Magyar Nemzeti Levéltár illetékességébe tartozik – a 18. §-ban és a 19. § (2) bekezdésében meghatározott 
kivétellel –
a) a köztársasági elnök és a  Köztársasági Elnöki Hivatal, az  Országgyűlés és az  Országgyűlés Hivatala, az  Alapvető 
Jogok Biztosa és az  Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, az  Alkotmánybíróság és az  Alkotmánybíróság Hivatala, 
a Kúria, az Országos Bírósági Hivatal, a Legfőbb Ügyészség, az Állami Számvevőszék, a Magyar Nemzeti Bank,
b) a miniszterelnök és a központi államigazgatási szerv,
c) a központi államigazgatási szerv területi szervei és a rendvédelmi szerv,
d) illetékes közlevéltárral nem rendelkező országos köztestület és közalapítvány,
e) illetékes közlevéltárral nem rendelkező helyi önkormányzat és nemzetiségi önkormányzat testülete, hivatala és 
intézménye, továbbá
f ) az a)–e) pontban meghatározott szervek jogelőd szervei
iratkezelése, iratai, valamint minden olyan közfeladatot ellátó szerv iratkezelése és minden olyan közirat, amely nem 
tartozik más közlevéltár illetékességi körébe.”

24. §  Az Ltv. 19/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  felsőoktatási levéltár illetékessége kiterjed a  fenntartó felsőoktatási intézményre, a  fenntartó felsőoktatási 
intézmény által felügyelt gazdasági társaságra és fenntartott intézményre, továbbá mindezek jogelődeinek és 
a jogelődei által felügyelt gazdasági társaságnak a működése során keletkezett irataira.”

25. §  Az Ltv. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  települési vagy nemzetiségi önkormányzat a  képviselő-testület, a  hivatala és intézménye, valamint ezek 
jogelődei, továbbá a  települési önkormányzat közigazgatási területén, a  nemzetiségi önkormányzat működési 
területén működő vagy működött, a  települési vagy nemzetiségi önkormányzat többségi tulajdonában álló 
gazdasági társaság iratkezelésére és irattári anyagára kiterjedő illetékességgel közlevéltárat létesíthet. A  levéltár 
a fenntartó települési vagy nemzetiségi önkormányzat közvetlen felügyelete és irányítása alatt működik.”

26. §  Az Ltv. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28.  § A közlevéltár az  őrizetében lévő levéltári anyagot kutatási célból más levéltárnak, vagy kiállítási, illetve 
állományvédelmi vagy ügyviteli célból e  törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben 
meghatározott módon, határozott időre kikölcsönözheti. Az  iratot átadó szerv vagy jogutódja, illetve ezek 
felügyeleti szerve részére a  kölcsönzést ügyviteli célból a  levéltár köteles engedélyezni. A  kölcsönzési kérelem 
kutatási vagy ügyviteli célból másolattal is teljesíthető.”

27. §  Az Ltv. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„31.  § (1) A  nyilvános magánlevéltár köziratnak minősülő levéltári anyag kivételével bármilyen levéltári anyagot 
gyűjthet. A vallási közösség levéltára az illetékes közlevéltár egyidejű értesítése mellett a közlevéltár illetékességébe 
tartozó feladatok átvállalásával gyűjtheti a  vallási közösség által fenntartott intézmény köziratnak minősülő 
maradandó értékű iratait is, ha a  levéltár fenntartója a  levéltári anyag őrzését, kezelését és használatát illetően 
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biztosítja a 15. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeket, és az anyag kutathatóságát a közlevéltárban őrzött 
levéltári anyagra vonatkozó szabályok szerint lehetővé teszi, továbbá az általa őrzött köziratok esetében az egyedi 
adatokról a 27. § szerint tájékoztatást nyújt.
(2) A  kultúráért felelős miniszter engedélyezheti a  káptalani vagy konventi hiteleshelyi levéltárak levéltári 
anyagának a  vallási közösség levéltárában, valamint más köziratnak nyilvános magánlevéltárban történő 
elhelyezését, ha  a  levéltár fenntartója a  levéltári anyag őrzését, kezelését és használatát illetően biztosítja a  15.  § 
(1) bekezdésében meghatározott feltételeket, és az anyag kutathatóságát a közlevéltárban őrzött levéltári anyagra 
vonatkozó szabályok szerint lehetővé teszi, továbbá az általa őrzött köziratok esetében az egyedi adatokról a 27. § 
szerint tájékoztatást nyújt.
(3) Az  illetékes közlevéltár az  illetékességébe tartozó, vallási közösség által fenntartott szervekre vonatkozó 
feladatkör (1) bekezdés szerinti átadásáról jegyzéket vezet és azt honlapján nyilvánosságra hozza.”

28. §  Az Ltv.
 1. 5. § (3) bekezdésében a „múzeum” szövegrész helyébe a „muzeális intézmény” szöveg,
 2. 9. § (1) bekezdés a) pontjában a „készített iratokat” szövegrész helyébe a „készített, a szerv működése vagy 

feladatköre szempontjából érdemi adatot tartalmazó iratokat” szöveg,
 3. 9.  § (1)  bekezdés f )  pontjában az  „ , a  szerv nem selejtezhető iratainak átvételére jogosult közlevéltár 

(a továbbiakban: illetékes közlevéltár)” szövegrész helyébe az „az illetékes közlevéltár” szöveg,
 4. 12. § (1) bekezdésében az „a (4) és (5) bekezdésben” szövegrész helyébe az „a (2)–(8) bekezdésben” szöveg,
 5. 12. § (8) bekezdésében az „illetékes levéltárnak” szövegrész helyébe az „illetékes közlevéltárnak” szöveg,
 6. 14.  § (1)  bekezdésében az  „önkormányzat,” szövegrész helyébe az  „önkormányzat vagy nemzetiségi 

önkormányzat,” szöveg,
 7. 15.  § (3)  bekezdés c)  pontjában a „települési önkormányzat” szövegrész helyébe a „felsőoktatási levéltár, 

a települési önkormányzat vagy a nemzetiségi önkormányzat,” szöveg,
 8. 16.  § (1)  bekezdésében az  „A levéltárral nem rendelkező közfeladatot ellátó szervek levéltári anyaga” 

szövegrész helyébe az  „Az e  törvényben meghatározottak szerint más közlevéltár illetékességébe nem 
tartozó közfeladatot ellátó szervek, illetve azok irattári anyaga” szöveg,

 9. 19. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „illetékességi köre” szövegrész helyébe az „illetékessége” szöveg,
10. 19.  § (2)  bekezdés záró szövegrészében a  „levéltári anyagára” szövegrész helyébe az  „irataira” szöveg és 

az „a működése során keletkezett levéltári” szövegrész helyébe az „az irattári” szöveg,
11. 19. § (3) bekezdésében az „iratokra terjed” szövegrész helyébe az „iratokra és szervekre terjed” szöveg,
12. 19.  § (6)  bekezdésében az „a kultúráért” szövegrész helyébe az „a megszüntetést kezdeményező költségén 

a kultúráért” szöveg,
13. 19/A. § (4) bekezdésében az „a kultúráért” szövegrész helyébe az „a megszüntetést kezdeményező költségén 

a kultúráért” szöveg,
14. „Települési önkormányzat levéltára” alcím címében a  „Települési önkormányzat” szövegrész helyébe 

a „Települési vagy nemzetiségi önkormányzat” szöveg,
15. 20.  § (2)  bekezdésében a  „Települési önkormányzat” szövegrész helyébe a  „Települési vagy nemzetiségi 

önkormányzat” szöveg,
16. 21.  §-ában a  „levéltári anyagának őrzésére” szövegrész helyébe a  „maradandó értékű iratainak őrzésére 

és iratkezelésének ellenőrzésére” szöveg és az  „a kultúráért” szövegrész helyébe az  „a megszüntetést 
kezdeményező költségén a kultúráért” szöveg,

17. 22. § (1) bekezdésében a „már nyilvánosságra” szövegrész helyébe a „már jogszerűen nyilvánosságra” szöveg,
18. 23.  §-ában az  „átadó szerv hozzájárulásával” szövegrész helyébe az  „átadó szerv vagy annak az  érintett 

levéltári anyag tekintetében illetékes jogutódja hozzájárulásával” szöveg,
19. 24/A.  § (2)  bekezdésében a  „személyekkel kapcsolatban” szövegrész helyébe a  „személyekkel, továbbá 

az  1956-os forradalomban résztvevő személyekkel kapcsolatban” szöveg és az  „elhurcolásukkal 
összefüggésben” szövegrész helyébe az  „elhurcolásukkal, illetve az  1956-os forradalom során betöltött 
szerepükkel összefüggésben” szöveg,

20. 32. § (1) bekezdésében az „az illetékes közlevéltártól” szövegrész helyébe az „a közlevéltártól” szöveg
lép.
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29. §  Hatályát veszti az Ltv.
a) 33. § (1) bekezdés e) pontja,
b) 34/A. § (3) bekezdése.

11. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

30. §  A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 23/D. § (4) bekezdésében az „előírásaival.” 
szövegrész helyébe az  „előírásaival vagy a  termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 6/B.  §-ával és 
8. §-ával.” szöveg lép.

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

31. § (1) A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 15. § (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(3) A  (2)  bekezdés szerint közzétett természeti terület kijelölésének tényét az  ingatlan-nyilvántartásba be kell 
jegyezni, a  kijelölés feloldását követően a  bejegyzést törölni kell. A  bejegyzés megtételére, illetve annak törlésére 
a természetvédelmi hatóság hívja fel az ingatlanügyi hatóságot.”

 (2) A Tvt. 26. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Terület védetté, fokozottan védetté nyilvánításának tényét az  ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni, 
a  védettség feloldását követően a  védettség tényét pedig törölni kell. A  bejegyzés megtételére, illetve annak 
törlésére a természetvédelmi hatóság hívja fel az ingatlanügyi hatóságot.
(3) A 23. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó védett természeti terület kiterjedését a természetvédelmi hatóság 
ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas módon, hatósági határozatban állapítja meg.”

 (3) A Tvt. 41/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott kijelölés tényét az  ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni, a  kijelölés 
feloldását követően a bejegyzést törölni kell. A bejegyzés megtételére, illetve annak törlésére a  természetvédelmi 
hatóság hívja fel az ingatlanügyi hatóságot.”

 (4) A Tvt. 49. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  barlangokat és a  48.  § (5)  bekezdése szerinti védőövezetet az  ingatlan-nyilvántartásba, jogszabályban 
meghatározottak szerint – a természetvédelmi hatóság felhívására – az ingatlanügyi hatóság jegyzi be.”

 (5) A Tvt. 50. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  (1)  bekezdésben foglaltak biztosítására az  igazgatóságot szolgalmi jog illeti meg, illetve azt az  ingatlant, 
amelyről a  barlang nyílik, szolgalmi jog terheli (szolgáló telek). Ennek tényét az  ingatlan-nyilvántartásba 
– az igazgatóság felhívására – az ingatlanügyi hatóság jegyzi be.”

 (6) A Tvt. 53. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ökológiai (zöld) folyosóvá történő kijelölés tényét az  ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni, a  kijelölés 
feloldását követően a bejegyzést törölni kell. A bejegyzés megtételére, illetve annak törlésére a  természetvédelmi 
hatóság hívja fel az ingatlanügyi hatóságot.”

13. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

32. §  Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 35. § (1) bekezdésében a „fel” szövegrész helyébe a „be” szöveg lép.

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

33. §  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
a) 26/B. § (5) bekezdés a) pontjában a „tényének feljegyzése” szövegrész helyébe a „bejegyzése” szöveg,
b) 26/C. § (2) bekezdésében a „tilalom tényét jegyezteti fel” szövegrész helyébe a „tilalmat jegyeztet be” szöveg,
c) 26/C. § (3) bekezdésében a „feljegyeztetett” szövegrész helyébe a „bejegyeztetett” szöveg, a „tilalom tényét” 

szövegrész helyébe a „tilalmat” szöveg,
d) 26/C. § (4) bekezdésében a „tilalom tényét feljegyezteti” szövegrész helyébe a „tilalmat bejegyezteti” szöveg
lép.
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15. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

34. §  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 16.  §-a 
a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  településfejlesztési tervet és annak módosítását a  (2)  bekezdés szerinti személy településtervezési 
jogosultsággal nem rendelkező, kormányrendeletben meghatározott szakirányú végzettségű személy bevonásával 
is előkészítheti.”

35. §  Az Étv. 18. §-a a következő (3)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  helyi építési szabályzattól független, határozatba foglalt településrendezési illeszkedés követelmény 
hatályosulása céljából a helyi építési szabályzat vagy annak rendelkezése nem helyezhető hatályon kívül.
(4) A  (3)  bekezdés szerinti településrendezési illeszkedési követelmény meghatározásától számított harminc 
napon belül az új helyi építési szabályzat – vagy a szabályzatból hiányzó kötelező szabályozási elem – előkészítését 
meg kell kezdeni és azt egy éven belül el kell fogadni. A  településrendezési illeszkedés követelménye az  új helyi 
építési szabályzat vagy – a  szabályozási elem megalkotásával – módosításra kerülő helyi építési szabályzat 
hatálybalépésével hatályát veszti.
(5) Ha a helyi építési szabályzat tartalmaz illeszkedési előírást, akkor meg kell határozni a helyi építési szabályzatban 
az  illeszkedési előírás területi hatályát is, továbbá, hogy az  illeszkedés a  13.  § (2)  bekezdés b) és c)  pontja szerinti 
követelmények közül melyre vonatkozik.
(6) Ha a  településen több fejlesztési igény merül fel, a  helyi építési szabályzat fejlesztésekkel összefüggő 
módosítását egy eljárás keretében indokolt végrehajtani.”

36. §  Az Étv. „Telekalakítás” alcíme a következő 24/A. §-sal egészül ki:
„24/A.  § (1) A  telekalakítási hatóság a  természetvédelmi vagy kulturális örökségvédelmi szempontoknak nem 
megfelelő engedély iránti kérelmet elutasítja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szempontok vizsgálatának mellőzése semmisségi oknak minősül.
(3) A  telekalakítási eljárásokban, ha a  telekalakítás olyan ingatlant érint, amelyre az  ingatlan-nyilvántartásban 
országos jelentőségű védett természeti terület, törvény erejénél fogva védett forrás, láp, barlang, víznyelő, 
szikes tó, kunhalom, földvár, természeti terület, Natura 2000 terület, ökológiai folyosó, természeti emlék, barlang 
felszíni védőövezet jogi jelleg ténye van feljegyezve, akkor az  ingatlan-nyilvántartási átvezetés feltétele az, hogy 
a  kialakuló, jogi jelleggel természetben érintett földrészlet tulajdoni lapjára tovább kell jegyezni a  jogi jelleg 
tényét. A telekalakítási engedélynek rendelkeznie kell arról, hogy mely kialakuló földrészletek tulajdoni lapján kell 
továbbvezetni a jogi jelleget.
(4) Ha a telekalakítás olyan ingatlant érint, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban – jogi jellegként – helyi jelentőségű 
védett természeti terület, természetvédelmi terület, természeti emlék jogi jelleg ténye van feljegyezve, akkor 
az  ingatlan-nyilvántartási átvezetés feltétele az, hogy a  kialakuló, jogi jelleggel természetben érintett földrészlet 
tulajdoni lapjára tovább kell jegyezni a jogi jelleg tényét. A telekalakítási engedélynek rendelkeznie kell arról, hogy 
mely kialakuló földrészletek tulajdoni lapján kell továbbvezetni a jogi jelleget.”

37. §  Az Étv. 34. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  építésügyi hatóság tény, állapot, egyéb adat igazolása céljából az  ingatlan adataiban bekövetkezett 
változásnak – jogszabályban meghatározottak szerinti – ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez helyszíni 
szemle alapján hatósági bizonyítványt állít ki.”

38. §  Az Étv. 37. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  építésügyi hatóság a  környezetvédelmi, természetvédelmi vagy kulturális örökségvédelmi szempontoknak 
meg nem felelő, engedély iránti kérelmet elutasítja.
(4) A (3) bekezdés szerinti szempontok vizsgálatának mellőzése semmisségi oknak minősül.”

39. §  Az Étv. 47. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság megkeresésére az ingatlan-nyilvántartásba az (1) és (2) bekezdés, 
valamint a  46.  § (3)  bekezdés e)  pont eb)  alpontja szerint végleges döntéssel elrendelt kötelezettséget be kell 
jegyezni. A  kötelezettség teljesítését követően az  építésügyi, építésfelügyeleti hatóság intézkedik a  kötelezettség 
ingatlan-nyilvántartásból történő törlése érdekében.”
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40. §  Az Étv. 53/G. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Fennmaradási engedélyezési eljárásban az eljárás szünetelése nem kérhető.”

41. §  Az Étv. 60. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) Ha a  korábbi R. alapján készült településrendezési eszköz olyan mértékű módosítása válik indokolttá, 
amely új településszerkezeti terv vagy helyi építési szabályzat elfogadását eredményezi, a  (14)  bekezdésben 
meghatározott határidőt követően is van lehetőség 2023. december 31-ig a korábbi R. tartalmi követelményeinek 
figyelembevételével településrendezési eszköz elfogadására.”

42. §  Az Étv. a következő 60/K. §-sal és 60/L. §-sal egészül ki:
„60/K.  § A 60/H.  § a), b) és d)–f )  pontja esetében tetőtér-beépítés alatt az  épület bővítésével nem járó tetőtér-
beépítést kell érteni.
60/L.  § (1) E  törvénynek az  ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő 
átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az  ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, településrendezéssel 
kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVI. törvénnyel (a továbbiakban: Mód5. 
tv.) megállapított
a) 16. § (4) bekezdését a Mód5. tv. hatálybalépésekor folyamatban lévő településfejlesztési terv készítésénél,
b) 18. § (6) bekezdését a Mód5. tv. hatálybalépésekor folyamatban lévő helyi építési szabályzatok módosításánál
is alkalmazni kell.
(2) A Mód5. tv. által megállapított 18. § (5) bekezdésének teljesítése érdekében a szükséges helyi építési szabályzat 
módosítását 2022. december 31-ig kell elfogadnia a helyi önkormányzatnak.”

43. §  Az Étv. 62. § (1) bekezdése a következő 38. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy)
„38. a településfejlesztési terv előkészítése során bevonásra kerülő személyekre irányadó szakirányú végzettséget”
(rendelettel állapítsa meg.)

44. §  Az Étv.
 1. 1. § (1) bekezdés a) pontjában a „továbbiakban:” szövegrész helyébe a „továbbiakban együtt:” szöveg,
 2. 1. § (1) bekezdés c) pontjában a „ , valamint” szövegrész helyébe a „ , táj- és kertépítészeti alkotások, valamint” 

szöveg,
 3. 1. § (1) bekezdés d) pontjában az „építmények építészeti-műszaki” szövegrész helyébe az „építmények, táj- és 

kertépítészeti alkotások építészeti-műszaki” szöveg és a „továbbiakban:” szövegrész helyébe a „továbbiakban 
együtt:” szöveg,

 4. 1.  § (1)  bekezdés e)  pontjában az „építmények kivitelezésére” szövegrész helyébe az „építmények, táj- és 
kertépítészeti alkotások kivitelezésére” szöveg,

 5. 7. § (3) bekezdés a) pontjában a „részbeni összegyűjtése és helyben tartása biztosításának az adottságok és 
a lehetőségek szerinti figyelembevételével” szövegrész helyébe az „előnyben részesítve annak összegyűjtését 
és helyben tartását az adottságok és a lehetőségek figyelembevételével” szöveg,

 6. 8.  § (2a)  bekezdésében az „esetén” szövegrész helyébe az „esetén – ide nem értve, ha a  szabályozási vonal 
változása miatt keletkezik új beépítésre szánt terület –” szöveg,

 7. 8. § (6) bekezdésében a „szervnek” szövegrész helyébe a „szervnek és közműszolgáltatónak” szöveg,
 8. 8.  § (7)  bekezdésében a „köteles az  érintett települési önkormányzat a  60.  § (9)  bekezdésében szereplő 

időpontig a  településrendezési tervében a  barnamezős területeket lehatárolni” szövegrész helyébe 
az  „az  érintett települési önkormányzat a  településrendezési tervében a  barnamezős területeket 
lehatárolhatja” szöveg és a „meghatározni” szövegrész helyébe a „meghatározhatja” szöveg,

 9. 9/A. § (2) bekezdés b) pontjában az „integrált fejlesztési” szövegrész helyébe az „integrált stratégiai fejlesztési” 
szöveg,

10. 9/A. § (2) bekezdés c) pontjában az „integrált fejlesztési” szövegrész helyébe az „integrált stratégiai fejlesztési” 
szöveg,

11. 9/A. § (4) bekezdésében az „állapítja meg” szövegrész helyébe az „állapítja meg azzal, hogy egy településre és 
egy fővárosi kerületre csak egy településfejlesztési terv készülhet” szöveg,

12. 9/B.  § nyitó szövegrészében az „a település területének” szövegrész helyébe az „– a  településfejlesztéssel 
összhangban – a település területének” szöveg,
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13. 13.  § (6)  bekezdésében a „helyi építési szabályzat, illetve módosítása esetén a  módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt helyi építési szabályzat E-TÉR-be történő feltöltését kezdeményezi” szövegrész helyébe 
a „helyi építési szabályzatot, illetve módosítása esetén a  módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt helyi 
építési szabályzatot feltölti az E-TÉR-be” szöveg,

14. 15.  § (2)  bekezdésében a „polgármestere gondoskodik.” szövegrész helyébe a „polgármestere gondoskodik 
azzal, hogy az  érintett települések közigazgatási területe vonatkozásában az  egyeztetés külön-külön 
eljárásban történik.” szöveg,

15. 20.  § (6)  bekezdésében, 30/A.  § (5)  bekezdésében, valamint 47.  § (3)  bekezdésében a  „megkeresésére” 
szövegrész helyébe a „felhívására” szöveg,

16. 27. § (11) bekezdésében a „lakó és üdülő” szövegrész helyébe a „lakó vagy üdülő” szöveg,
17. 29.  § (5)  bekezdésében a „megkeresi” szövegrészek helyébe a „felhívja” szöveg, a „feljegyzése” szövegrész 

helyébe a „bejegyzése” szöveg,
18. 30. § (11) bekezdésében a „településrendezési eszköz” szövegrész helyébe a „településrendezési terv” szöveg,
19. 30/A.  § (5)  bekezdésében a  „fel kell jegyeztetni” szövegrész helyébe a  „be kell jegyeztetni” szöveg, 

a „megkeresi” szövegrész helyébe a „felhívja” szöveg,
20. 30/A. § (5a) bekezdésében a „feljegyezni” szövegrész helyébe a „bejegyezni” szöveg,
21. 32. § (1) bekezdésében az „építményegyüttes” szövegrész helyébe az „építményegyüttes, táj- és kertépítészeti 

alkotás” szöveg,
22. 44.  § (1)  bekezdésében a „használatbavételi engedélyt” szövegrész helyébe a „használatbavételi engedélyt 

vagy használatbavétel tudomásulvételét” szöveg,
23. 44. § (2) bekezdésében a „meg kell adni,” szövegrész helyébe a „meg kell adni, a használatbavételt tudomásul 

kell venni,” szöveg,
24. 44.  § (3)  bekezdésében a „kikötések tehetők.” szövegrész helyébe a „kikötések tehetők, a  használatbavétel 

tudomásulvétele esetén a hiányzó munkálatok elvégzésére kötelezettség állapítható meg.” szöveg,
25. 44.  § (4)  bekezdésében a „használatbavételi engedély” szövegrész helyébe a „használatbavételi engedély, 

használatbavétel tudomásulvétele vagy az építmény elkészültének bejelentése” szöveg,
26. 46.  § (3)  bekezdés e)  pont eb)  alpontjában a  „megkeresi az  eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező 

építésügyi hatóságot” szövegrész helyébe az „az építtetőt felhívja a  fennmaradási engedély iránti kérelem 
benyújtására” szöveg,

27. 52.  § (8)  bekezdés b)  pontjában az  „előidézése” szövegrész helyébe az  „előidézése, valamint 
az építésrendészeti eljárás” szöveg,

28. 57.  § (5)  bekezdésében az  „ingatlan-nyilvántartásban fel kell jegyezni” szövegrész helyébe az  „ingatlan-
nyilvántartásba be kell jegyezni” szöveg,

29. 60.  § (7a)  bekezdésében a  „településrendezési eszközöket” szövegrész helyébe a  „településrendezési 
eszközöket vagy településrendezési terveket” szöveg,

30. 60.  § (7b)  bekezdésében a  „településrendezési eszközöket” szövegrész helyébe a  „településrendezési 
eszközöket vagy településrendezési terveket” szöveg,

31. 60.  § (10)  bekezdésében a  „településrendezési koncepció” szövegrész helyébe a  „településfejlesztési 
koncepció” szöveg és a „2022. június 30-ig” szövegrészek helyébe a „2022. december 31-ig” szöveg,

32. 60.  § (12)  bekezdésében a „tervnek tekintendő tervet” szövegrész helyébe a „tervnek tekintendő integrált 
településfejlesztési stratégiát” szöveg,

33. 60.  § (14)  bekezdésében a  „2022. január 1-jétől” szövegrész helyébe a  „2022. július 1-jétől” szöveg és 
a „2021. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2022. június 30-ig” szöveg

lép.

45. §  Hatályát veszti az Étv.
a) 8. § (3) bekezdése,
b) 33/A. § (9) bekezdése,
c) 35. § (6) bekezdése,
d) 47. § (2) bekezdés f ) pontja,
e) 57/A. § (6) bekezdésében a „köztisztviselők és” szövegrész,
f ) 59/B. § (4) bekezdésében a „Területi, Építészeti és Informatikai” szövegrész,
g) 60. § (8) bekezdésében az „és fővárosi kerületeknek” szövegrész.



11378 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 235. szám 

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

46. § (1) A  muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
(a továbbiakban: Kultv.) 100. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„a) a közművelődési intézmények, a  közösségi színterek, a  könyvtárak és könyvtári tevékenységet folytató 
szervezetek, a muzeális intézmények és a levéltárak minősítési eljárását, a szakmai minősítő testület létrehozását és 
működését, a minősítési eljárásban szakértőként való közreműködés feltételeit, a minősítési eljárás során kiadható 
minősítést és a  minőségi díjat, a  minősítési eljárásért fizetendő díjra vonatkozó szabályokat és a  befolyt összeg 
felhasználásának szabályait,”

 (2) A Kultv. 100. § (3) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„q) az Országos Idegennyelvű Könyvtár jogállását,”

47. §  Hatályát veszti a Kultv.
a) 38/D. §-a,
b) 100. § (1) bekezdés n) pontja.

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

48. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 26. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben (a továbbiakban: Nvtv.) szabályozott kizárólagos 
gazdasági tevékenységhez kapcsolódó működtetési jog a jog jogosultjának és az ingatlan átadójának közös kérelme 
alapján jegyezhető be az  ingatlan-nyilvántartásba. A  kérelemhez mellékelni kell az  ingatlanok rendelkezésére 
bocsátásáról szóló átadás-átvételi jegyzőkönyvet.”

 (2) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 32. §-a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  Nvtv.-ben szabályozott kizárólagos gazdasági tevékenységhez kapcsolódó működtetési jog bejegyzése 
során az ingatlanügyi hatóság kizárólag a 26. § (7a) bekezdésében, valamint az Nvtv. 12. § (3b) bekezdésében foglalt 
feltételek fennállását vizsgálja.
(8) A  (7)  bekezdés szerinti kizárólagos gazdasági tevékenységhez kapcsolódó működtetési jog bejegyzése esetén 
az ingatlanügyi hatóság az ingatlanon fennálló vagyonkezelői jogot törli az ingatlan-nyilvántartásból.”

 (3) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 47. §-a a következő (3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3c) Közös tulajdonban álló ingatlanok esetében a  tulajdonostársak egy részével kötött – bányaszolgalmi 
jogot alapító – szerződés alapján történő bányaszolgalmi jog bejegyzésére irányuló eljárást fel kell függeszteni 
mindaddig, amíg a megállapodásban nem részes tulajdonostársak vonatkozásában a bányaszolgalmi jog alapítását 
elrendelő végleges hatósági határozat, vagy a bányaszolgalmi jog alapítására irányuló hatósági eljárás más módon 
történő lezárásáról szóló végleges döntés benyújtásra nem kerül.”

 (4) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 64. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Nem ingatlan-nyilvántartási döntés felülvizsgálata iránt indult közigazgatási perben eljáró bíróság az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzett jogot, feljegyzett tényt vagy az  ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatot érintő 
perben a  felperes kérelmére, előzetesen végrehajtható végzésével elrendeli az  ingatlant érintő közigazgatási per 
megindítása tényének feljegyzését az ingatlan-nyilvántartásba.”

 (5) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdése a következő a) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza)
„a) az ingatlan-nyilvántartási rendszer működéséhez szükséges külső informatikai rendszerek kötelező kiépítését és 
az ingatlan-nyilvántartási rendszerrel való összekapcsolását.”

49. §  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény
a) 7. § (3) bekezdésében az „a vagyonkezelői jog” szövegrész helyébe az „a vagyonkezelői jog és a kizárólagos 

gazdasági tevékenységhez kapcsolódó működtetési jog” szöveg,
b) 16.  § a)  pontjában az „a vagyonkezelői jog,” szövegrészek helyébe az „a vagyonkezelői jog és a  kizárólagos 

gazdasági tevékenységhez kapcsolódó működtetési jog” szöveg,
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c) 27. § (3) bekezdésében az „a vagyonkezelő” szövegrész helyébe az „a vagyonkezelő, a vagyonkezelői jog és 
a kizárólagos gazdasági tevékenységhez kapcsolódó működtetési jog jogosultja” szöveg,

d) 27. § (5) bekezdésében a „vagyonkezelői jog” szövegrész helyébe a „vagyonkezelői jog, kizárólagos gazdasági 
tevékenységhez kapcsolódó működtetési jog,” szöveg

lép.

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

50. §  A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 41.  §-a a  következő 
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  műemléki értéket hordozó ingatlan telekalakítása abban az  esetben engedélyezhető, ha a  védett érték 
épségét, jellegét, fenntarthatóságát és a  településszerkezetben, településképben betöltött szerepét a  kialakuló 
telekhatárok biztosítják. Műemléki értéket hordozó, történetileg vagy használati módjában összetartozó ingatlanok 
telekegységének biztosítására, valamint az ilyen ingatlanok egyesítésére törekedni kell.”

51. §  A Kötv. 52. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A kereskedelmi forgalomban – így különösen árverésen – történő tulajdonátruházás céljából átadott, védetté 
nyilvánított kulturális javak esetén a  (3)  bekezdés szerinti bejelentésre a  kereskedő köteles. Ez  a  rendelkezés 
irányadó abban az esetben is, ha a védettség ténye később jut a kereskedő tudomására.
(5) A bejelentésre kötelezett tulajdonos (birtokos) a személyazonosító adatait és a lakcímét az ezt igazoló hatósági 
igazolvány alapján közli a  hatósággal, vagy kereskedelmi forgalomban értékesítés céljából történő átadás esetén 
a kereskedővel.”

52. §  A Kötv. 67. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Abban az esetben, ha a (4) bekezdés szerinti jelzálogjogot és a terhelési tilalmat olyan ingatlanra kell bejegyezni, 
amelyre a  74.  § (1)  bekezdése szerinti jogi jelleg az  ingatlan-nyilvántartásban ezt megelőzően még nem került 
bejegyzésre, az  eljáró hatóság köteles a  jogi jelleg ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetéséről gondoskodni. 
A jelzálogjog és a terhelési tilalom bejegyzése csak a jogi jelleg bejegyzését követően kezdeményezhető.”

53. §  A Kötv. 71. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hatóság központi nyilvántartást vezet)
„d) a jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló 2001. évi LXXX. törvény 2.  § 1.  pontjában 
meghatározott, Magyarország területéről jogtalanul kivitt vagy ilyen módon behozott kulturális javakról,”

54. §  A Kötv. 72. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A hatósági nyilvántartásból történő adatszolgáltatásért – a kulturális javakra és a védettség tényére vonatkozó 
adatszolgáltatás kivételével – igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”

55. §  A Kötv. „A hatósági eljárások szabályai” alcíme a következő 75/C. §-sal egészül ki:
„75/C.  § A régészeti örökség és a  műemléki érték védelmével kapcsolatos örökségvédelmi hatósági eljárásokban 
az  eljáró hatóság az  eljárást elektronikus ügyintézés keretében folytatja le, az  ügyfél elektronikus úton tart 
kapcsolatot az eljáró hatósággal.”

56. §  A Kötv. 84. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdésben meghatározott jelzálogjog és a terhelési tilalom bejegyzése iránt a 67. § (8) bekezdésének 
alkalmazásával kell intézkedni.”

57. § (1) A Kötv. 86. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kulturális örökség védetté nyilvánított elemeire a Magyar Államot a 37–40. § kivételével elővásárlási jog illeti meg)
„a) kiemelten védett műemlék ingatlan esetében, valamint az  1998. január 1-je előtt műemlék, műemlék jellegű, 
városképi jelentőségű kategóriában védettséget szerző védett műemlék ingatlanok esetében e  törvény erejénél 
fogva; az  1998. január 1-jétől védettséget szerzett védett műemlék ingatlanok esetében akkor, ha ezt a  védetté 
nyilvánító vagy a védettséget módosító rendelet kimondja,”
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 (2) A Kötv. 86. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az  (1) bekezdés a) pontja szerinti ingatlanra több elővásárlási jog áll fenn, első helyen az államot, második 
helyen az  ingatlanon közfeladatot ellátó önkormányzatot – fővárosban lévő ingatlan esetén a  fővárosi és kerületi 
önkormányzatot megegyezésük szerint – elővásárlási jog illeti meg. A  jogi személyiséggel rendelkező vallási 
közösség működését biztosító, illetve hitéleti, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi, 
továbbá kulturális célú, egyházi használatban lévő műemlék épület esetében az  önkormányzat helyett második 
helyen a használót illeti meg e jog.”

58. §  A Kötv.
 1. 6. § (4) bekezdésében a „megóvását” szövegrész helyébe a „megóvását, tudományos kutatását és értékelését” 

szöveg,
 2. 6.  § (5)  bekezdésében a  „törvény vagy kormányrendelet szerinti igénybevétel” szövegrész helyébe 

a „törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott beavatkozás, illetve tevékenység” szöveg,
 3. 31. § (3) bekezdésében a „68. §” szövegrész helyébe a „68. § és 86. §” szöveg,
 4. 32.  § c)  pontjában a  „műemlék vagy műemléki terület” szövegrész helyébe a  „műemlék, történeti kert, 

történeti temetkezési hely, történeti táj, műemléki jelentőségű terület” szöveg,
 5. 32. § f ) pontjában a „kiemelten védett műemlék esetében a kiemelten védett műemlék, valamint műemléki 

környezete helyrajzi számú meghatározását, védett műemlék és műemléki terület esetében a  védelem 
szerinti ingatlan helyrajzi számú meghatározását vagy a  földrajzi azonosítókkal lehatárolt ingatlanrészt, 
valamint a  kijelölt műemléki környezet” szövegrész helyébe a  „műemlék esetében a  műemlék helyrajzi 
számmal történő meghatározását vagy a  földrajzi azonosítókkal lehatárolt ingatlanrész meghatározását, 
műemléki terület esetében a  területet alkotó ingatlanok helyrajzi számmal történő meghatározását, illetve 
földrajzi azonosítókkal lehatárolt kijelölését, továbbá – ha a  műemléki érték jellege alapján a  miniszter 
indokoltnak tartja – a műemlék műemléki környezetének kijelölését, a műemléki környezet” szöveg,

 6. 32/B.  § (4)  bekezdésében a „minősül.” szövegrész helyébe a „minősül. A  műemléki környezet a  műemlék 
védőövezete. A  műemlék védettségének megszüntetése esetén a  jogszabályban meghatározott műemléki 
környezet megszűnik” szöveg,

 7. 33.  §-ában a „védelmét” szövegrész helyébe a „védelmét, valamint a  védett értékek egységes tulajdonosi 
szerkezetét” szöveg,

 8. 41. § (2) bekezdésében a „jellegük” szövegrész helyébe a „jellege” szöveg és az „az azok” szövegrész helyébe 
az „a műemlék” szöveg,

 9. 61/D. § (3) bekezdés e) pontjában a „feljegyzéséről” szövegrész helyébe a „bejegyzéséről” szöveg,
10. 61/K.  § (3)  bekezdésében az  „egyedi településképi arculati kézikönyv” szövegrész helyébe a  „kiemelt 

településképi arculati kézikönyv” szöveg és az  „az egyedi kézikönyv” szövegrész helyébe az  „a kiemelt 
kézikönyv” szöveg,

11. 67.  § (6)  bekezdés a)  pontjában és 84.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a „bejegyzése és a  terhelési tilalom 
ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése” szövegrész helyébe az  „és a  terhelési tilalom ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzése” szöveg,

12. 67. § (7) bekezdésében és 84. § (3) bekezdésében a „feljegyzett” szövegrész helyébe a „bejegyzett” szöveg,
13. 72. § (1) bekezdésében a „fennállásának” szövegrész helyébe a „létrejöttének, fennállásának” szöveg,
14. 72.  § (1a)  bekezdésében a „korlátozható, ezen adatok közléséért igazgatási szolgáltatási díj nem szedhető” 

szövegrész helyébe a „korlátozható. A védettség tényére vonatkozó adatot nyilvánosan elérhető elektronikus 
felületen hozzáférhetővé kell tenni” szöveg,

15. 72. § (6) bekezdésében és 74. § (2) bekezdésében a „feljegyzése” szövegrész helyébe a „bejegyzése” szöveg,
16. 74. § (3) bekezdésében a „feljegyzés” szövegrész helyébe a „bejegyzés” szöveg,
17. 75/A. § (1a) bekezdésében a „szervezet” szövegrész helyébe az „örökségvédelmi szerv” szöveg,
18. 87. § (2) bekezdésében a „határvonallal” szövegrész helyébe a „határral” szöveg
lép.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 235. szám 11381

59. §  Hatályát veszti a Kötv.
a) 67. § (1) bekezdés e) pontjában a „nyilvántartott műemléki érték,” szövegrész,
b) 86. § (1a) bekezdése,
c) 92/A. § (7) bekezdése,
d) 93. § (2) bekezdés n) pontjában a „nyilvántartott” szövegrész,
e) 93. § (2) bekezdés q) és r) pontja.

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

60. §  Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
a) 96/A. § (1) bekezdésében a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „véglegessé válását” szöveg,
b) 96/A.  § (2)  bekezdésében a „határozattal keresi meg az  ingatlanügyi hatóságot a  használati jog ingatlan-

nyilvántartásba történő bejegyzése iránt” szövegrész helyébe a „határozat alapján felhívja az  ingatlanügyi 
hatóságot a használati jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére” szöveg,

c) 96/A. § (5) bekezdésében a „határozattal keresi meg az ingatlanügyi hatóságot a használati jog törlése iránt” 
szövegrész helyébe a „határozat alapján felhívja az ingatlanügyi hatóságot a használati jog törlésére” szöveg

lép.

20. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása

61. §  A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15.  § A közösség – a  14.  §-ban meghatározottak szerint – a  szervezeti-működési szabályzatot bármikor 
módosíthatja. A  szervezeti-működési szabályzatot, illetve annak módosítását a  közösség 15 napon belül 
az ingatlanügyi hatóságnak annak okirattárba helyezése céljából benyújtja.”

62. §  A Ttv.
a) 6. §-ában a „társasháztulajdon földrészletre való feljegyzésének vagy meglevő épületre való bejegyzésének” 

szövegrész helyébe a „társasháztulajdon földrészletre vagy meglevő épületre való bejegyzésének” szöveg,
b) 7. § (1) bekezdésében a „feljegyzik” szövegrész helyébe a „bejegyzik” szöveg,
c) 7. § (2) bekezdésében a „feljegyzett” szövegrész helyébe a „bejegyzett” szöveg,
d) 55/A. § (2) bekezdésében a „feljegyezte” szövegrész helyébe a „bejegyezte” szöveg,
e) 55/B. § (2) bekezdésében a „feljegyzi” szövegrész helyébe a „bejegyzi” szöveg
lép.

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

63. §  A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 29.  § (3)  bekezdésében az „a használati jog megszűnésével 
egyidejűleg köteles kérni az  ingatlan-nyilvántartásból történő törlést” szövegrész helyébe a „kéri a  használati jog 
ingatlan-nyilvántartásból történő törlését” szöveg lép.

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

64. §  A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.)
a) 43/A.  § (7)  bekezdésében a „határozattal megkeresi az  ingatlanügyi hatóságot a  használati jog ingatlan-

nyilvántartásba történő bejegyzése iránt” szövegrész helyébe a „határozata alapján felhívja az  ingatlanügyi 
hatóságot a használati jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére” szöveg,

b) 43/A.  § (11)  bekezdésében a „határozattal keresi meg az  ingatlanügyi hatóságot a  használati jog törlése 
iránt” szövegrész helyébe a „határozata alapján felhívja az  ingatlanügyi hatóságot a használati jog ingatlan-
nyilvántartásból való törlésére” szöveg,

c) 44.  § (5)  bekezdésében a  „jog ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzésére, törlésére, egyéb módon 
történő átvezetésére irányuló” szövegrész helyébe a „joggal kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási” szöveg

lép.
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65. §  Hatályát veszti a Vtv.
a) 42. § b) pontjában és 42/C. § (2) bekezdésében a „feljegyzett” szövegrész,
b) 42/C. § (2) és (3) bekezdésében a „vagy feljegyzésre” szövegrész.

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

66. § (1) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 
1. §-a a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  cégbíróság jogszabályban meghatározott módon és feltételekkel elrendeli és intézkedik az  ingatlan-
nyilvántartásban feltüntetett jog vagy tény keletkezésének, változásának vagy megszűnésének bejegyzése 
(a  továbbiakban együtt: ingatlan-nyilvántartási bejegyzés) iránt, ha az  e  törvény szerinti eljárásában az  ügy 
érdemében hozott jogerős végzése, vagy a  cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban hozott bejegyzést 
elrendelő végzése alapján ingatlan-nyilvántartási bejegyzésnek van helye.
(1b) Ingatlan nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő szolgáltatása esetén a  cég a  bejegyzési 
(változásbejegyzési) kérelmében – jogszabályban előírt okiratok csatolása mellett – kérelmezi az  (1a)  bekezdés 
szerinti döntés meghozatalát is. Ingatlannak mint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak a  cégbejegyzést vagy 
a  változásbejegyzést követően való szolgáltatása esetén a  szolgáltatás teljesítését jogi képviselő útján kell 
bejelenteni, és ezzel egyidejűleg kérelmezni kell az (1a) bekezdés szerinti döntés meghozatalát is.
(1c) Ingatlan nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő szolgáltatása esetén csak olyan ingatlan jelölhető meg, 
amelynek tulajdoni lapjából az ingatlannal való rendelkezés jogcíme legalább széljegy formájában megállapítható.”

 (2) A Ctv. 111. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  vagyonfelosztási javaslatban a  vagyonelemet az  azonosításához szükséges adatokkal kell megjelölni, és 
a  vagyonelem természetbeni felosztása esetén egyértelműen kell megjelölni azt a  személyt, aki a  vagyonelem 
tulajdonjogát a cég törlésével megszerzi. Pénzösszeg esetén az összegét, a pénznemét és azt a tagot kell megjelölni, 
aki a pénzösszegre jogosult lesz.”

 (3) A Ctv. 112. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  végelszámoló által benyújtott, a  cég törlésére irányuló kérelem illetékmentes, és a  cég törlését tartalmazó 
végzés közzétételéért közzétételi költségtérítést nem kell fizetni. A  kérelemhez az  arra vonatkozó határozatot, 
a 111. § (1) bekezdés b) és c) pontjában felsorolt iratokat, valamint a 111. § (3) bekezdésében megjelölt határozatot 
kell csatolni. Ingatlant érintő vagyonfelosztási határozat esetén a  törlési kérelmet az  1.  § (1b)  bekezdésének 
alkalmazásával kell előterjeszteni. A  cég törlésére irányuló kérelemnek helyt adó végzés esetén a  cégbíróság 
szükség szerint az 1. § (1a) bekezdése szerint jár el.”

 (4) A Ctv. 123. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha a bíróság (2) vagy (3) bekezdés szerinti jogerős végzése alapján az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jog 
vagy tény keletkezését, változását vagy megszűnését kell átvezetni, a bíróság jogszabályban meghatározott módon 
és feltételekkel intézkedik az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett jog vagy tény keletkezésének, változásának vagy 
megszűnésének bejegyzése iránt.”

 (5) A Ctv. a következő 131/R. §-sal egészül ki:
„131/R.  § E törvénynek az  ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő 
átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az  ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, településrendezéssel 
kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVI. törvénnyel megállapított 
rendelkezéseit azokban a 2023. február 1-jén folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell, amelyekben ingatlan-
nyilvántartásban feltüntetett jog vagy tény keletkezésének, változásának vagy megszűnésének bejegyzése iránti 
intézkedés 2023. február 1-jén vagy azt követően válik szükségessé.”

67. §  A Ctv.
a) 117.  § (1)  bekezdés c)  pontjában, 117.  § (3)  bekezdésében, 124/B.  § (1)  bekezdésében és 130.  § 

(2) bekezdésében a „feljegyezve” szövegrész helyébe a „bejegyezve” szöveg,
b) 118.  § (6a)  bekezdésében a „tulajdonjog bejegyzéséről” szövegrész helyébe a „tulajdonjog bejegyzéséről, 

valamint szükség szerint az 1. § (1a) bekezdése szerint jár el” szöveg,
c) 118. § (6a) bekezdésében a „feljegyzett” szövegrész helyébe a „bejegyzett” szöveg,
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d) 118. § (6b) bekezdésében a „feljegyzett tények törlésére a cég törlését elrendelő, a céget megillető vagyoni 
értékű jog – ide nem értve a tulajdonjogot –, illetve a cég javára vagy érdekében feljegyzett tény törléséről 
is rendelkező végzés csatolásával kerül sor” szövegrész helyébe a „bejegyzett tények törlésére a cég törlését 
elrendelő, a céget megillető vagyoni értékű jog – ide nem értve a tulajdonjogot –, illetve a cég javára vagy 
érdekében bejegyzett tény törléséről is rendelkező végzés csatolásával kerül sor, és a  cégbíróság szükség 
szerint az 1. § (1a) bekezdése szerint jár el” szöveg,

e) 124/B. § (6) bekezdésében a „feljegyzéséhez” szövegrész helyébe a „bejegyzéséhez” szöveg,
f ) 124/B.  § (8)  bekezdésében a „feljegyzett tény törlésére – az  adott nyilvántartásra vonatkozó szabályoktól 

eltérően minden esetben – a  (6)  bekezdés szerinti végzés csatolásával kerülhet sor” szövegrész helyébe 
a „bejegyzett tény törlésére – az  adott nyilvántartásra vonatkozó szabályoktól eltérően minden esetben – 
a (6) bekezdés szerinti végzés csatolásával kerülhet sor, és a bíróság szükség szerint a 123. § (4a) bekezdése 
szerint jár el” szöveg,

g) 124/C.  § (4)  bekezdésében a „jóváhagyja” szövegrész helyébe a „jóváhagyja, és a  bíróság szükség szerint 
a 123. § (4a) bekezdése szerint jár el” szöveg,

h) 130.  § (7)  bekezdésében a „feljegyzéséhez érdek nem fűződik” szövegrész helyébe a „bejegyzéséhez érdek 
nem fűződik, és a cégbíróság szükség szerint az 1. § (1a) bekezdése szerint jár el” szöveg

lép.

68. §  Hatályát veszti a Ctv. 1. számú melléklet I. pont 9. alpontja.

24. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

69. § (1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 122. §-a a következő (1a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) A Hatóság a véglegessé vált határozata alapján felhívja az ingatlanügyi hatóságot az előmunkálati jog ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzésére.”

 (2) A Vet. „Előmunkálati jog” alcíme a következő 122/A. §-sal egészül ki:
„122/A.  § (1) Az  előmunkálati jog megszűnését a  Hatóság az  engedélyes bejelentésére, a  tulajdonos kérelmére, 
vagy egyéb módon történő tudomásszerzés esetén hivatalból állapítja meg. Az  engedélyes a  megszűnést követő 
30 napon belül az előmunkálati jog megszűnését bejelenti a Hatóságnak.
(2) Az  előmunkálati jog megszűnése esetén a  Hatóság az  előmunkálati jog megszűnését megállapító véglegessé 
vált határozata alapján felhívja az  ingatlanügyi hatóságot az  előmunkálati jog ingatlan-nyilvántartásból történő 
törlésére.”

 (3) A Vet. 123. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 116. § (3) bekezdés d) és f ) pontja szerinti villamosmű az építésére szolgáló és a biztonsági övezetével érintett 
ingatlan tulajdonosának hozzájárulása alapján is építhető. Ha az  ingatlan közös tulajdonban áll, a hozzájáruláshoz 
az  érintett személyek tulajdoni hányad alapján számított többségi döntése szükséges. Ha az  építés termőföldet 
érint, ahhoz a  termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló ingatlanügyi hatósági határozat 
szükséges. A vezetékjog létrejöttét a Hatóság állapítja meg.”

 (4) A Vet. 123. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  (2)  bekezdés szerinti hozzájáruláson alapuló vezetékjog a  124–126.  §-ban meghatározott jogokat és 
kötelezettségeket foglalja magában. A tulajdonosi hozzájárulás nem vonható vissza.”

 (5) A Vet. 125. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  Hatóság a  véglegessé vált határozata alapján felhívja az  ingatlanügyi hatóságot a  vezetékjog ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzésére. Ha a vezetékjog nem az egész földrészletet érinti, a Hatóság a határozathoz 
mellékeli az  ingatlan érintett részét ábrázoló, az  ingatlanügyi hatóság által záradékolt vázrajzot is. A  vezetékjog 
a véglegessé vált határozat alapján, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés előtt is gyakorolható.
(2) Ha a vezetékjog a 123. § (2) bekezdése szerinti hozzájárulás alapján jön létre, a Hatóság a vezetékjog létrejöttét 
megállapító véglegessé vált határozata alapján felhívja az  ingatlanügyi hatóságot a  vezetékjog ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzésére. Ha a vezetékjog nem az egész földrészletet érinti, a Hatóság a határozathoz 
mellékeli az ingatlan érintett részét ábrázoló, az ingatlanügyi hatóság által záradékolt vázrajzot is.”
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 (6) A Vet. 131. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  építtető idegen ingatlanon erőmű építésére a  Hatóságtól építési engedélyt kérhet, ha az  erőmű 
idegen ingatlanon történő elhelyezését biztosító az  idegen ingatlan tulajdonosával a  Ptk. szerint megkötött 
megállapodáson alapuló használati szolgalom fennáll.”

70. §  A Vet.
a) 114/F.  § (6)  bekezdésében az „1997. évi CXLI. törvény 70.  § (1)  bekezdése” szövegrész helyébe a „2021. évi 

C. törvény 73. § (4) bekezdése” szöveg,
b) 126.  § (3)  bekezdésében a  „határozattal keresi meg az  ingatlanügyi hatóságot a  vezetékjog ingatlan-

nyilvántartásból történő törlése iránt” szövegrész helyébe a  „határozata alapján felhívja az  ingatlanügyi 
hatóságot a vezetékjog ingatlan-nyilvántartásból történő törlésére” szöveg,

c) 127.  § (2)  bekezdésében a „megállapodás alapján” szövegrész helyébe a „megállapodás és annak ingatlan-
nyilvántartási bejegyzése alapján” szöveg,

d) 128.  § (1)  bekezdésében a „határozattal keresi meg az  ingatlanügyi hatóságot a  használati jog ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzése iránt” szövegrész helyébe a „határozata alapján felhívja az  ingatlanügyi 
hatóságot a használati jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére” szöveg,

e) 129. § (3) bekezdésében a „határozattal keresi meg az  ingatlanügyi hatóságot a használati jog törlése iránt” 
szövegrész helyébe a  „határozata alapján felhívja az  ingatlanügyi hatóságot a  használati jog ingatlan-
nyilvántartásból történő törlésére” szöveg,

f ) 131. § (2) bekezdésében a „szolgalmi jog” szövegrész helyébe a „vezetékszolgalom és használati szolgalom” 
szöveg,

g) 132.  § (2)  bekezdésében és 132/A.  §-ában a  „megállapodás birtokában” szövegrész helyébe 
a „megállapodáson alapuló vezetékszolgalom alapján” szöveg

lép.

25. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása

71. §  Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
a) 26. § (2) bekezdésében a „jogot az  ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 17. § (1) bekezdés 

10. pontjában meghatározott ingatlan” szövegrész helyébe a „jogot az ingatlan” szöveg,
b) 28/A.  § (9)  bekezdés a)  pontjában az „az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 11–13.  §-a” 

szövegrész helyébe, az „az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. C. törvény 4–6. §-a” szöveg
lép.

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

72. §  A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Kstv.) a 40/G. §-t követően a következő alcímmel és 
40/H–40/V. §-sal egészül ki:
„Országos közúttal érintett ingatlan tulajdonjogi viszonyainak rendezése
40/H. § (1) Azon ingatlan esetében, amely nem áll az állam tulajdonában, de területén olyan közút található,
a) amely az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 13. pontja szerinti országos közútnak, vagy annak műtárgyának minősül, és
b) amelyet 2022. január 1-jét megelőzően helyeztek forgalomba,
továbbá, ha fennállnak a 40/I. §-ban meghatározott feltételek, ezen alcím szerinti, az ingatlan tulajdoni viszonyának 
rendezése iránti eljárásnak van helye.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti eljárásban e  törvény rendelkezéseit a  2.  § o)  pontjában meghatározott közérdekű 
céloknak megfelelően, az ezen alcímben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti eljárást az  érintett országos közúthálózat felett tulajdonosi jogokat gyakorló szerv, 
az  érintett országos közúthálózat vagyonkezelője vagy az  országos közút korábbi építtetője (ezen alcím 
alkalmazásában a továbbiakban együtt: eljárást kérő) kérheti.
(4) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban nem alkalmazható a 14. §, a 21/A. §, a 24/C. §, a 31/A. §, a 35. §, a 37/B–39. §, és 
a 40/A. §.
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40/I.  § A 40/H.  § szerinti eljárást a  2.  § o)  pontjában meghatározott közérdekű célok biztosítása érdekében lehet 
lefolytatni, ha
a) a közérdekű cél megvalósítása az országos közút által érintett földrészleten fennálló tulajdon korlátozásával nem 
lehetséges;
b) az  országos közút által érintett földrészlet tulajdonjogának megszerzése adásvétel vagy csere útján nem 
lehetséges, vagy meghiúsult;
c) a  közérdekű cél megvalósítására kizárólag az  adott ingatlanon kerülhet sor, illetve ha a  közérdekű cél 
megvalósítására több ingatlan alkalmas, annak más ingatlanon való megvalósítása a tulajdon nagyobb sérelmével 
járna; és
d) a  40/H.  § szerinti eljárással biztosított tevékenység közösségi előnyei a  tulajdon elvonásával járó hátrányt 
meghaladják.
40/J.  § (1) Az  ingatlan állam általi megvásárlása és a  40/H.  § szerinti eljárás kezdeményezésének joga az  ingatlan 
tulajdonosát is megilleti.
(2) Az  ingatlan tulajdonosa annak a  szervnek a  40/H.  § szerinti eljárás iránti kérelem benyújtására vonatkozó 
kötelezését kérheti, akivel az  ingatlan adásvételére vonatkozó megállapodás a  tulajdonos kezdeményezésétől 
számított 90 napon belül nem jött létre.
(3) A  tulajdonos a  közérdekű cél jogosultjának a  40/H.  § szerinti eljárás iránti kérelem benyújtására vonatkozó 
kötelezését 2027. december 31-éig kérheti.
(4) Az  (1)  bekezdés szerinti esetben az  ingatlan tulajdonosának kell igazolnia, hogy az  ingatlan megvásárlását 
kezdeményezte, de az adásvételre vonatkozó megállapodás a kezdeményezése ellenére nem jött létre.
(5) Közös tulajdonban álló ingatlan esetében a  40/H.  § szerinti eljárást valamennyi tulajdonostársnak 
kérelmeznie kell.
40/K.  § (1) A  40/H.  § (1)  bekezdése szerinti ingatlan adásvétellel vagy cserével történő megszerzése esetében 
az  ingatlant terhelő – jogszabályon vagy szerződésen alapuló – elővásárlási, visszavásárlási, vételi (opció) jog nem 
gyakorolható.
(2) A  40/H.  § szerinti eljárás az  ingatlan egy részére is lefolytatható. Az  eljárás során a  6.  §-ban foglaltakat kell 
alkalmazni azzal, hogy kisajátítás és részleges kisajátítás alatt a 40/H. § szerinti eljárást kell érteni.
(3) Ha az országos közút építését megelőzően nem került sor a 7. §-ban meghatározott eljárás lefolytatására, illetve 
az  érintett szervek, szervezetek hozzájárulását nem kérték meg, a  40/H.  § szerinti eljárást kérő köteles intézkedni 
azok teljesítéséről, vagy ha az  nem lehetséges, az  érintett szerveket, szervezeteket tájékoztatni a  40/H.  § szerinti 
eljárás megindításáról.
(4) Az  ingatlan tulajdonának tehermentes megszerzésére vonatkozó, a  8.  §-ban meghatározott rendelkezéseket 
a  40/H.  § szerinti eljárásban is alkalmazni kell azzal, hogy kisajátítás alatt a  40/H.  § szerinti eljárást, kisajátítási 
határozat alatt a 40/H. § szerinti eljárásban meghozott határozatot kell érteni.
40/L.  § (1) A  kártalanításra, a  kártalanítás megállapítására, a  kártalanítást kizáró okokra, továbbá a  kártalanítás 
módjára a  9.  §, 11.  §, 13.  §, 16.  §, 17.  §, 19.  § és 20.  §-ban foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy kisajátítás alatt 
a 40/H. § szerinti eljárást, kisajátított ingatlan alatt a 40/H. § szerinti eljárásban az állam tulajdonába került ingatlant, 
kisajátítási tárgyalás alatt pedig 40/H. § szerinti eljárás során megtartott tárgyalást kell érteni.
(2) A kártalanítás megfizetésére a 40/H. § szerinti eljárással az állam javára tulajdont szerző, az állam nevében eljáró, 
az eljárást kérő köteles.
(3) A  kártalanítási összeg a  károsodás bekövetkeztekor, az  országos közút építésének megkezdése napjától 
esedékes. A  kártalanításra jogosultat a  károsodás bekövetkeztének napjától kezdődően évente az  ingatlan 
valóságos forgalmi értékének 2%-a is megilleti azzal, hogy az  évente járó kompenzáció teljes összege nem 
haladhatja meg az ingatlan valóságos forgalmi értékének 10%-át. Ha az országos közút építésének kezdő napja nem 
állapítható meg, az esedékesség időpontjának a forgalomba helyezés napját kell tekinteni.
(4) Az eljárást kérő a 40/H. § szerinti eljárásban köteles bírósági letétbe helyezni a kártalanítási összeget, ha a 21. § 
(6) bekezdésében meghatározott körülmények fennállnak.
(5) A kártalanítás megfizetésének e §-ban nem szabályozott kérdéseiben a 21. § (2) és (3), valamint (5) bekezdésében 
foglaltakat kell alkalmazni.
40/M. § (1) A 40/H. § szerinti eljárás lefolytatására az országos közút által érintett földrészlet fekvése szerint illetékes 
kisajátítási hatóság jogosult. Az ügyintézési határidő 75 nap.
(2) A  40/H.  § szerinti eljárás eljárási költségeit az  eljárást kérő viseli. Az  eljárás során a  kisajátítási hatóság által 
hivatalból indított eljárások kisajátítási hatóság által megfizetendő költségeit az eljárást kérő a kisajátítási hatóság 
részére megtéríti.
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(3) A 40/H. § szerinti eljárásban ügyfél
a) az eljárást kérő és
b) a kártalanításra jogosult.
(4) A 40/J. § szerinti kötelezés alapján indult eljárásban a kérelem visszavonásának nincs helye.
(5) A  22.  § (1)  bekezdésében, valamint a  23.  § (2) és (4)  bekezdésében foglaltakat a  40/H.  § szerinti eljárásban is 
alkalmazni kell azzal, hogy a kisajátítási kérelem alatt a 40/H. § szerinti eljárás iránti kérelmet kell érteni.
40/N. § (1) A 40/H. § szerinti eljárás kérelemre indul. A kérelmet ingatlanonként kell benyújtani.
(2) A kérelmet az eljárást kérő nyújtja be. A kérelem 2027. december 31-éig nyújtható be a kisajátítási hatósághoz.
(3) A kisajátítási hatóság az ingatlan tulajdonosának a 40/J. §-on alapuló kérelmére kötelezi a 40/H. § szerinti eljárás 
iránti kérelem benyújtására a 40/H. § (2) bekezdésében meghatározott szervet.
(4) A 40/H. § szerinti eljárás iránti kérelemben meg kell jelölni a 40/I. §-ban meghatározott közérdekű célt.
(5) A 40/H. § szerinti eljárás iránti kérelemhez mellékelni kell:
a) az  eljárást kérő bejelentését az  országos közút által érintett földrészlet tulajdonosának nevéről, lakáscíméről 
(székhelyéről);
b) az eljárást kérő nyilatkozatát arról, hogy a kártalanításhoz szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll;
c) az eljárással érintett földrészlet ingatlan-nyilvántartási adatait, helyszínrajzát;
d) az eljárással érintett országos közút nyilvántartási adatait (például az út száma, jele, érintett km szelvénye);
e) szükség szerint a 40/K. § (3) bekezdésben foglaltak megtörténtét igazoló dokumentumokat, valamint
f ) ha az  eljárás az  ingatlannak nem a  teljes területét érinti, akkor az  ingatlan megosztásához szükséges, 
az ingatlanügyi hatóság által záradékolt változási vázrajzot.
(6) Ha a változási vázrajz záradéka a 40/H. § szerinti eljárás folyamán lejár, a kisajátítási hatóság a változási vázrajzot 
újrazáradékolás céljából az  ingatlanügyi hatóságnak megküldi, és ezt követően eljárását az  újrazáradékolásig 
felfüggeszti.
(7) A 40/H. § szerinti eljárásban a 24. § (5) bekezdés f ) pontjában, (6), (7) és (9) bekezdésében, valamint a 24/A. §-ban 
foglaltakat alkalmazni kell azzal, hogy a  kisajátítást kérő alatt az  eljárást kérőt, kisajátítási kérelem alatt a  40/H.  § 
szerinti eljárás iránti kérelmet, a  kisajátítással érintett ingatlan alatt a  40/H.  § szerinti eljárással érintett ingatlant 
kell érteni.
40/O. § (1) A 40/H. § szerinti eljárás iránti kérelem benyújtását követő eljárási cselekmények végzésére, a tárgyalás 
kitűzésére és lefolyatására, illetve a  szakértő kijelölésére a  25–27.  §-ban foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy 
a  kisajátítással érintett tulajdonosok helyett a  40/H.  § szerinti eljárással érintett ingatlan tulajdonosát kell érteni, 
továbbá a kisajátítási hatóság országos közúttal érintett ingatlan tulajdonjogi viszonyainak rendezése iránti eljárás 
megindításának ténye feljegyzése és elidegenítési tilalom feljegyzése iránt keresi meg az ingatlanügyi hatóságot.
(2) A kisajátítási hatóság a 40/H. § szerinti eljárás tárgyában a 40/I. §-ban és a 40/J. §-ban meghatározott célok és 
feltételek fennállásának vizsgálata, illetve szempontok mérlegelése alapján dönt. A  vizsgálat kiterjed arra is, hogy 
fennállnak-e a 40/H. § szerinti eljárás e törvényben meghatározott egyéb feltételei.
40/P. § (1) A kisajátítási hatóság a kérelemnek helyt adó határozatában – a 40/Q. §-ban meghatározott kivétellel – 
külön rendelkezik arról, hogy a  40/H.  § szerinti eljárással érintett ingatlanért, az  ingatlanra vonatkozóan más 
személyt megillető jogok megszűnéséért, továbbá a  40/H.  § szerinti eljárással kapcsolatos értékveszteségért és 
költségekért milyen összegű kártalanítást állapít meg.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott kártalanítást – kamatokkal együtt – a  határozat véglegessé válását követő 
15  napon belül kell megfizetni, és az  azt követő 8 napon belül kell a  kisajátítási hatóság részére a  megfizetést 
igazolni.
(3) A kisajátítási hatóság hivatalból vizsgálja az (1) és (2) bekezdésben foglalt kötelezettségek teljesítését.
(4) Az eljárást kérő kérelmére az (1) és (2) bekezdés szerint kiállított igazolások beérkezését követően a kisajátítási 
hatóság 8 napon belül igazolást állít ki az  eljárást kérőt terhelő kötelezettségek teljesítéséről. Az  igazolásban 
a  kisajátítási hatóság – a  40/H.  § szerinti eljárásban meghozott határozatban foglalt birtokbabocsátási határidőt 
figyelembe véve – tájékoztatást ad a  birtokba bocsátás határidejének naptári napjáról, valamint arról, hogy 
e  határidő elmulasztása esetén a  birtokbabocsátási kötelezettség teljesítése közigazgatási végrehajtás útján 
kikényszeríthető. A kisajátítási hatóság az  igazolást a kisajátítást kérő és az  ingatlan elhagyására kötelezett részére 
kézbesíti.
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(5) A  40/H.  § szerinti eljárásban a  csereingatlannal történő kártalanításra és a  birtokbabocsátásra a  29.  § (3) és  
(5)–(8) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy kisajátítási határozat alatt a 40/H. § szerinti eljárásban 
meghozott határozatot, a kisajátított ingatlan alatt a 40/H. § szerinti eljárásban az állam tulajdonába került ingatlant 
kell érteni.
40/Q.  § (1) Ha az  eljárást kérő és a  többi ügyfél a  kártalanítás tárgyában egyezséget kötött, a  kisajátítási hatóság 
az egyezséget határozatába foglalja.
(2) A  kártalanítás tárgyában kötött, a  kisajátítási hatóság által jóváhagyott egyezséget a  Polgári Törvénykönyvnek 
a szerződési nyilatkozatok megtámadására vonatkozó szabályai szerint lehet megtámadni.
40/R. § (1) Ha a 40/H. § szerinti eljárás az ingatlannak csak egy részét érinti, az ingatlan megosztásáról – telekalakítási 
eljárás lefolytatása nélkül, a kérelemhez mellékelt változási vázrajz alapján – a kisajátítási hatóság dönt.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott döntés meghozatala során a  kisajátítási hatóságnak a  kisajátítási 
terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a  kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet 
megfizetésének egyes kérdéseiről szóló Korm. rendeletben meghatározott, a  részleges kisajátítás során 
a telekalakításra irányadó építésjogi követelményekre vonatkozó vizsgálatot is le kell folytatnia.
40/S. § A kisajátítási hatóság döntésével szemben indított közigazgatási per során
a) a pert az eljárást kérő ellen is meg kell indítani, a keresetlevelet a 40/H. § szerinti eljárásban meghozott döntés 
közlésétől számított 15 napon belül kell benyújtani;
b) a bíróságnak a keresetlevél beérkezését követő 45 napon belül tárgyalást kell tartania;
c) a  tevékenység megvalósulásának helyeként a  40/H.  § szerinti eljárással érintett ingatlan fekvésének helyét kell 
figyelembe venni;
d) a  40/H.  § szerinti eljárás jogalapjának vitatása esetén a  bíróságnak a  jogalap tekintetében 2 hónapon belül 
közbenső ítélettel döntést kell hoznia, kivéve, ha
da) a  jogalap tekintetében igazságügyi szakértő kirendelése szükséges, és a  szakértői vélemény előterjesztésére 
ezen időszak alatt az ügy bonyolultsága miatt nem kerülhet sor; ebben az esetben a közbenső ítéletet a szakértői 
vélemény előterjesztését követő 1 hónapon belül kell meghozni,
db) a per ezen határidőn belül befejezhető;
e) a bíróság a közigazgatási határozatot nem változtathatja meg, ha a kisajátítási hatóság az eljárást kérő kérelmét 
arra hivatkozva utasította el, hogy a  40/H.  § szerinti eljárásnak nincs helye, és a  közigazgatási határozat ezen 
rendelkezése jogszabálysértő.
40/T. § (1) A kisajátítási hatóság döntése felügyeleti jogkörben nem változtatható meg és nem semmisíthető meg.
(2) A 40/H. § szerinti eljárásban meghozott határozat véglegessé válása után a határozatot az eljárást kérő, valamint 
az  ingatlanügyi hatóság részére – ha az  eljárás nem a  földrészlet egészét érinti, az  utóbbi részére a  változási 
vázrajzot is mellékelve – meg kell küldeni. Ha a 40/H. § szerinti eljárás során az állam tulajdonába kerülő ingatlanra 
végrehajtási jog volt bejegyezve, a  határozatot az  ügyben eljárt bírósági végrehajtóval vagy a  végrehajtást 
foganatosító egyéb szervvel is közölni kell. A határozat véglegessé válásáról a többi ügyfelet is értesíteni kell.
(3) A  véglegessé vált határozatot az  adó helyesbítése, illetve kivetése céljából az  illetékes helyi adóhatóságnak is 
meg kell küldeni.
40/U. § (1) A 40/H. § szerinti eljárásban meghozott határozat véglegessé válásával az országos közút által érintett 
földrészlet e törvény erejénél fogva a magyar állam tulajdonába és ellenérték nélkül az eljárást kérő által megjelölt 
szervezet vagyonkezelésébe kerül, amely köteles a változást az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni.
(2) A  tulajdonváltozást az  ingatlanügyi hatóság a  véglegessé vált, a  40/H.  § szerinti eljárásban meghozott 
határozat vagy – az  ingatlan adásvétel vagy csere útján történő megszerzése esetén – kérelem és adásvételi vagy 
csereszerződés alapján vezeti át az ingatlan-nyilvántartáson.
(3) Ha a  (2)  bekezdés szerinti tulajdonváltozás az  ingatlannak csak egy részét érinti, a  tulajdonváltozást és 
a földrészlet megosztását az ingatlanügyi hatóság
a) 40/H. § szerinti eljárás esetén a földrészlet megosztására is kiterjedő véglegessé vált, a 40/H. § szerinti eljárásban 
meghozott határozat, valamint a változási vázrajz,
b) adásvétel vagy csere esetén kérelem, valamint adásvételi vagy csereszerződés, közös tulajdont megszüntető 
szerződés, továbbá a változási vázrajz
alapján vezeti át az ingatlan-nyilvántartáson.
(4) Az ingatlanügyi hatóság a kisajátítási hatóság megkeresésére, a 40/H. § szerinti eljárás tárgyában hozott döntés 
alapján törli az  ingatlan-nyilvántartásból a  40/O.  § (1)  bekezdésében foglalt tényre, valamint az  elidegenítési 
tilalomra vonatkozó feljegyzést.
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40/V. § (1) A 40/H. §-ban megjelölt ingatlanra megkötött adásvételi szerződés alapján kifizetett vételár a kisajátítási 
eljárás során megállapított kártalanítással megegyezően adó- és illetékmentes, ide nem értve az  általános 
forgalmi adót.
(2) A  kártalanítás összegét úgy kell tekinteni, mint amely az  általános forgalmi adót is tartalmazza, ha a  40/H.  § 
szerinti eljárás keretében történő tulajdonátszállást az  általános forgalmi adóról szóló törvény szerint adófizetési 
kötelezettség terheli.”

73. §  A Kstv.
a) 3. § (2) bekezdés a) pontjában az „átvezetésére” szövegrész helyébe a „bejegyzésére” szöveg,
b) 3.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a  „feljegyezték, feljegyzés alatt áll” szövegrész helyébe a  „bejegyezték, 

bejegyzés alatt áll” szöveg,
c) 4. § (1) bekezdés m) pont ma) alpontjában, 8. § (2) és (3) bekezdésében, 10. § (1) bekezdés a) pontjában és 

40/D. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „feljegyzett” szövegrész helyébe a „bejegyzett” szöveg,
d) 4.  § (1)  bekezdés n)  pont na)  alpontjában az  „a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben” 

szövegrész helyébe az  „a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben (a továbbiakban: Nvtv.)” 
szöveg,

e) 6. § (6) bekezdésében a „jegyeztet fel” szövegrész helyébe a „jegyeztet be” szöveg,
f ) 6. § (7) bekezdésében és 40/D. § (1) bekezdés a) pontjában a „feljegyzését” szövegrész helyébe a „bejegyzését” 

szöveg,
g) 25. § (1) bekezdésében a „feljegyzése” szövegrész helyébe a „bejegyzése” szöveg, a „feljegyzésre” szövegrész 

helyébe a „bejegyzésre” szöveg,
h) 25. § (1) bekezdésében és 40/B. § (5) bekezdésében a „megkeresi” szövegrész helyébe a „felhívja” szöveg,
i) 37. § (3) bekezdésében a „megkeresésére” szövegrész helyébe a „felhívására” szöveg, a „feljegyzést” szövegrész 

helyébe a „bejegyzést” szöveg,
j) 40/B. § (5) bekezdésében a „fel kell jegyezni” szövegrész helyébe a „be kell jegyezni” szöveg
lép.

27. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

74. § (1) A  termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) 2.  § 1.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„1. átlagos minőségű termőföld: az adott település azonos művelési ágú termőföldjei 1 hektárra vetített aranykorona-
értékeinek területtel súlyozott átlagának megfelelő termőföld;”

 (2) A Tfvt. 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az ingatlanügyi hatóság az (1)–(4) bekezdésben foglalt kötelezettségek elmulasztása miatt a földvédelmi bírság 
megfizetésére kötelező véglegessé vált határozatának megküldésével értesíti a mezőgazdasági igazgatási szervet.”

 (3) A Tfvt. 5/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az ingatlanügyi hatóság a zártkerti ingatlant érintően az 5. §-ban meghatározott hasznosítási kötelezettség, 
illetve ideiglenes hasznosítási vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztása miatt földvédelmi bírság 
megfizetésére kötelező határozatot hoz, a  határozatot – annak véglegessé válását követően – közli a  zárkerti 
ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzattal, a  fővárosban a  fővárosi kerületi önkormányzattal 
(a továbbiakban együtt: önkormányzat).”

 (4) A Tfvt. „Gyümölcstermőhelyi kataszter” alcíme a következő 58/C. §-sal egészül ki:
„58/C. § A gyümölcstermőhelyi kataszterbe sorolás jogi jelleg ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez vagy 
ingatlan-nyilvántartásból történő törléséhez az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvénynek az ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzés alapjául szolgáló okirat tartalmi elemeit meghatározó rendelkezésétől eltérően
a) a gyümölcstermőhelyi kataszterbe sorolás vagy a gyümölcstermőhelyi kataszterből történő törlés megjelölése;
b) a gyümölcstermőhelyi kataszterbe sorolással vagy a  gyümölcstermőhelyi kataszterből történő törléssel érintett 
földterület
ba) fekvése szerinti település neve,
bb) helyrajzi száma,
bc) az érintett alrészlet jele; és
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c) ha a gyümölcstermőhelyi kataszterbe sorolás nem az egész ingatlant vagy annak egész alrészletét érinti
ca) a gyümölcstermőhelyi kataszterbe sorolt földterület nagysága és
cb) a földterületről földmérő által készített vagy földmérő által tanúsított, és az ingatlanügyi hatóság által érvényes 
záradékkal ellátott változási vázrajz
szükséges.”

75. §  A Tfvt.
a) 6. § (4) bekezdés b) pontjában a „d) pontjában” szövegrész helyébe az „e) pontjában” szöveg,
b) 6. § (4) bekezdés c) pontjában a „nyomtatott” szövegrész helyébe a „szolgáltatott” szöveg,
c) 6/A. § (1) bekezdésében a „nyomtatott” szövegrész helyébe a „szolgáltatott” szöveg
lép.

28. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

76. §  A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 61/G.  § (6)  bekezdésében az  „1997. évi CXLI. törvény 70.  § 
(1) bekezdése” szövegrész helyébe a „2021. évi C. törvény 73. § (4) bekezdése” szöveg lép.

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

77. §  Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény II. Fejezete a 36/P. §-t követően a következő 
alcímekkel egészül ki:
„Ingatlan-nyilvántartási hatósági felhívásra irányuló eljárás
36/Q.  § (1) Az  ingatlan-nyilvántartási hatósági felhívásra irányuló eljárásban a  közjegyző a  választottbírósági 
határozat alapján felhívja az ingatlanügyi hatóságot a bejegyzés teljesítésére.
(2) Az  ingatlan-nyilvántartási hatósági felhívásra irányuló eljárás lefolytatására az  a  közjegyző illetékes, amelynek 
az  illetékességi területén a  bejegyzéssel érintett ingatlan fekszik. Ha az  ingatlan fekvése alapján több közjegyző 
illetékessége is fennáll, az eljáró közjegyzőt az országos kamara elnöke a közjegyzők székhelye szerinti sorrendben 
jelöli ki. Az országos kamara elnökének döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs.
(3) Ha a hatósági felhívás nem végrehajtható, az ingatlanügyi hatóság döntéséről a közjegyző tájékoztatja az eljáró 
választottbíróságot.
(4) Az  ingatlan-nyilvántartási hatósági felhívásra irányuló eljárás lefolytatásának feltétele, hogy a választottbírósági 
határozattal érintett felek valamelyike a közjegyző munkadíját, költségátalányát és készkiadását megelőlegezze.

Ingatlan-nyilvántartási eljárásban felhasználandó, külföldön kiállított ügyleti meghatalmazás 
rögzítése
36/R.  § (1) Az  ingatlan-nyilvántartási eljárásban felhasználandó, külföldön kiállított ügyleti meghatalmazás 
rögzítésére irányuló kérelemhez csatolni kell az  ügyleti meghatalmazás eredeti példányát vagy annak közjegyző 
által hitelesített másolatát.
(2) Az  eljárásra az  a  közjegyző illetékes, amelynek az  illetékességi területén a  meghatalmazott lakóhelye vagy 
tartózkodási helye van.
(3) A  külföldön kiállított ügyleti meghatalmazást a  közjegyző akkor rögzíti az  ingatlanügyi hatóság informatikai 
rendszerében, ha az  okirat megfelel az  ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény külföldön kiállított okiratokra 
vonatkozó követelményeinek.”

30. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 
módosítása

78. § (1) Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 38. § 
(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  erdészeti hatóság az  ingatlan-nyilvántartásban – az  ingatlan-nyilvántartásról szóló jogszabályok 
előírásai alapján – nem a  megfelelő művelési ágban nyilvántartott erdő, szabad rendelkezésű erdő, valamint 
erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület vonatkozásában hatósági felhívást intéz 
az ingatlanügyi hatósághoz a művelési ág módosításának bejegyzésére.”
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 (2) Az Evt. 114. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„114.  § (1) Az  Országos Erdőállomány Adattárból a  113.  § (24) vagy (27)  bekezdése szerinti kivezetést vagy 
átminősítést át kell vezetni az  ingatlan-nyilvántartás szerinti művelési ágban, továbbá a  településrendezési 
eszközökön is.
(2) Az erdészeti hatóság a határozat véglegessé válásától számított 8 napon belül
a) köteles hatósági felhívást intézni az ingatlanügyi hatósághoz az ingatlan-nyilvántartásnak, valamint
b) a települési önkormányzatot megkeresni a településrendezési eszközöknek
az Országos Erdőállomány Adattárral történő összhangba hozatala érdekében.”

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

79. § (1) A  hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Hetv.) 38.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  biztosítási intézkedéssel érintett vagyontárgyon fennálló rendelkezési, birtok- vagy használati jogot 
közhiteles vagy pénzforgalmi szolgáltató által vezetett nyilvántartás tartalmazza, és az  intézkedés nyilvántartásba 
vételére jogszabály lehetőséget biztosít, az  intézkedés nyilvántartásba vétele iránt a  nyilvántartást vezető 
hatóságot vagy pénzforgalmi szolgáltatót meg kell keresni. A megkeresett a biztosítási intézkedést haladéktalanul 
nyilvántartásba veszi, és ennek megtörténtéről a  megkeresőt tájékoztatja. Ingatlant érintő bejegyzés esetén 
a  közjegyző felhívja az  ingatlanügyi hatóságot a  nyilvántartásba való bejegyzésre és a  felhíváshoz csatolja 
a biztosítási intézkedést elrendelő végzést.”

 (2) A Hetv. 81. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a  leltárba felvett vagyonra, vagyonrészre vagy vagyontárgyra az  örökhagyó túlélő házastársa (volt 
házastársa) házastársi vagyonközösség jogcímén, vagy az örökhagyót túlélő élettársa (volt élettársa) az együttélés 
alatt keletkezett vagyonközösségből őt megillető részesedés jogcímén igényt tart és
a) az igényt tartó az egyetlen örökösként érdekelt, valamint az igény jogossága egyéb körülményekből valószínűnek 
mutatkozik,
b) igényét az örökösként érdekelt egyéb személy elismeri, vagy
c) arra az örökösként érdekelt felhívás ellenére sem nyilatkozik,
azt a  hagyatékból ki kell hagyni, egyben – az  a) és b)  pontban foglalt esetek kivételével – külön végzésben meg 
kell állapítani, hogy az  a  házastársat (volt házastársat) vagy az  élettársat (volt élettársát) illeti; e  végzés jogerőre 
emelkedéséig a hagyatéki eljárást a vagyontárgy tekintetében fel kell függeszteni. Ha a vagyontárgy rendelkezési 
jogát közhiteles nyilvántartás tartalmazza, a  tulajdonjognak a  házastárs (volt házastárs) vagy az  élettárs (volt 
élettárs) javára történő bejegyzése iránt a  hagyatékátadó végzés megküldésével nyilvántartó hatóságot meg 
kell keresni. Ingatlant érintő bejegyzés esetén a  közjegyző a  bejegyzésre felhívja az  ingatlan-nyilvántartást, és 
a felhíváshoz csatolja a hagyatékátadó végzést.”

 (3) A Hetv. 91. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  hagyatékot teljes hatállyal átadó végzés vagy a  teljes hatályúvá vált ideiglenes hatályú hagyatékátadó 
végzés jogkövetkezményeinek foganatosításához közhiteles nyilvántartásba való bejegyzés szükséges, 
annak foganatosítása iránt a  közjegyző a  nyilvántartást vezető belföldi hatóságot a  végzés egy példányának 
megküldésével megkeresi. Ingatlant érintő bejegyzés esetén a  közjegyző felhívja az  ingatlanügyi hatóságot 
a nyilvántartásba való bejegyzésre és a hagyatékátadó végzést csatolja.”

80. §  A Hetv.
a) 75.  § (4)  bekezdésében a „megkeresésben” szövegrész helyébe a „felhívásban” szöveg, a „megkeresésére” 

szövegrész helyébe a „felhívására” szöveg,
b) 75. § (5) bekezdésében a „megkeresése” szövegrész helyébe a „felhívása” szöveg,
c) 83. § (2) bekezdésében a „megkeresi” szövegrészek helyébe a „felhívja” szöveg,
d) 108. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében és (3) bekezdésében a „megkeresi” szövegrész helyébe a „felhívja” 

szöveg, a „feljegyzését” szövegrész helyébe a „bejegyzését” szöveg,
e) 108. § (2) bekezdés b) és c) pontjában a „feljegyzése” szövegrész helyébe a „bejegyzése” szöveg,
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f ) 108.  § (4)  bekezdésében a „megkeresi” szövegrész helyébe a „felhívja” szöveg, a „feljegyzését” szövegrész 
helyébe a „bejegyzését” szöveg, a „megkeresés” szövegrész helyébe a „felhívás” szöveg, a „feljegyzésének” 
szövegrész helyébe a „bejegyzésének” szöveg, a „feljegyzésre” szövegrész helyébe a „bejegyzésre” szöveg,

g) 108.  § (5)  bekezdésében a  „feljegyzésének” szövegrész helyébe a  „bejegyzésének” szöveg, a  „feljegyzés” 
szövegrészek helyébe a „bejegyzés” szöveg

lép.

32. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosítása

81. §  A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.  § A kulturális örökség védelméért felelős miniszter a  4.  § (2)  bekezdésében és az  5.  §-ban meghatározott 
feladatokat a  Kormány által az  e  feladatok ellátása céljából létrehozott javaslattevő, véleményező és 
döntés-előkészítő testület közreműködésével látja el.”

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

82. § (1) A  civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az  ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi 
CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Cnytv.) 2. alcíme a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A.  § Ha bíróság e  törvény szerinti eljárásában az  ügy érdemében hozott jogerős végzése alapján az  ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzett jog vagy tény keletkezését, változását vagy megszűnését kell átvezetni, a  bíróság 
jogszabályban meghatározott módon és feltételekkel intézkedik az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett jog vagy 
tény keletkezésének, változásának vagy megszűnésének bejegyzése iránt.”

 (2) A Cnytv. 46. alcíme a következő 111/A. §-sal egészül ki:
„111/A.  § E törvénynek az  ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő 
átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az  ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, településrendezéssel 
kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVI. törvénnyel megállapított 
rendelkezéseit azokban a 2023. február 1-jén folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell, amelyekben ingatlan-
nyilvántartásban feltüntetett jog vagy tény keletkezésének, változásának vagy megszűnésének bejegyzése iránti 
intézkedés 2023. február 1-jén vagy azt követően válik szükségessé.”

34. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

83. §  A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 80.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az ingatlan-nyilvántartásban az idegen ingatlanon lévő víziközmű vonatkozásában vízvezetési szolgalmi jog 
jogosultjaként nem települési önkormányzat, vagy az állam van bejegyezve, vagy a szolgalom bejegyzése korábban 
elmaradt, az  ellátásért felelős kérheti a  vízvezetési szolgalmi jog részére történő megállapítását és a  vízvezetési 
szolgalmi jog bejegyzésére alkalmas határozat kiadását a vízügyi hatóságtól. A vízvezetési szolgalmi jog ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzésére a vízügyi hatóság véglegessé vált határozata alapján kerül sor.”

84. §  A Vksztv.
a) 55/A.  § (2)  bekezdésében a „kérelem ingatlanügyi hatóság által érkeztetett másolatát” szövegrész helyébe 

az „eljárás megindítása tényének ingatlanügyi hatóság általi igazolását” szöveg,
b) 55/C. § (2) bekezdés c) pontjában a „hatályos” szövegrész helyébe az „érvényes” szöveg,
c) 55/F.  § (1)  bekezdésében a  „határozatot a  kormányhivatal az  ingatlanügyi hatóság részére megküldi” 

szövegrész helyébe a  „határozatban foglaltak bejegyzésére a  kormányhivatal felhívja az  ingatlanügyi 
hatóságot” szöveg,

d) 80.  § (2)  bekezdésében a  „határozattal megkeresi az  ingatlanügyi hatóságot a  vízvezetési szolgalmi jog 
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése iránt” szövegrész helyébe a  „határozata alapján felhívja 
az ingatlanügyi hatóságot a vízvezetési szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére” szöveg,

e) 81. § (2) bekezdés b) pontjában a „hatályos” szövegrész helyébe az „érvényes” szöveg
lép.
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85. §  Hatályát veszti a Vksztv.
a) 13/A. § (1) és (3) bekezdésében a „közhiteles” szövegrész,
b) 13/A. § (2) bekezdésében és 74. § (1) bekezdés 24. pontjában a „közhiteles” szövegrészek,
c) 55/F. § (2) bekezdése,
d) 81. § (3) bekezdése,
e) 81. § (5) bekezdésében az „az ingatlanügyi hatóság, valamint” szövegrész.

35. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

86. §  A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény
a) 14.  § (3)  bekezdésében az  „átvezetésére” szövegrész helyébe a  „bejegyzésére” szöveg, az  „átvezetéshez” 

szövegrész helyébe a „bejegyzéshez” szöveg,
b) 14. § (4) bekezdésében az „átvezetéséről” szövegrész helyébe a „bejegyzéséről” szöveg,
c) 14. § (6) bekezdésében az „átvezetés” szövegrész helyébe a „bejegyzés” szöveg,
d) 23.  § (1)  bekezdés h)  pontjában az „ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez, valamint tények feljegyzéséhez” 

szövegrész helyébe az „és tények ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez” szöveg,
e) 23. § (2a) bekezdésében az „átvezetéssel” szövegrész helyébe a „bejegyzéssel” szöveg,
f ) 28.  § (2a)  bekezdés nyitó szövegrészében és 28.  § (2a)  bekezdés d)  pontjában a „perfeljegyzés” szövegrész 

helyébe a „perbejegyzés” szöveg,
g) 38. § (1) bekezdés d) pontjában az „átvezetésének” szövegrész helyébe a „bejegyzésének” szöveg
lép.

36. A kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről szóló 2012. évi XCV. törvény módosítása

87. §  A kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről szóló 2012. évi XCV. törvény 5.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„5.  § Nem állítható ki tanúsítvány a  különleges védelemről azon kulturális javak esetén, amelyek szerepelnek 
a  Kötv.  71.  § (2)  bekezdés c) és d)  pontja szerinti nyilvántartásban, vagy velük szemben – jogtalan megszerzésük 
vagy átruházásuk, illetve jogellenes behozataluk vagy kivitelük miatt – jogszabály vagy nemzetközi szerződés 
alapján visszaszolgáltatási eljárás van folyamatban.”

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

88. §  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 61. § (24) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(24) A  (3)  bekezdésben foglaltak esetén a  hulladékgazdálkodási hatóság a  magyar állam javára a  követelés és 
kamatai összegéig jelzáloggal terheli meg a  (3) bekezdésben meghatározott ingatlant, és az  ingatlanügyi hatóság 
a  hulladékgazdálkodási hatóság felhívására a  jelzálogjogot az  ingatlan-nyilvántartásba soron kívül bejegyzi. 
Az eljárás soron kívüli ügyintézési határideje az eljárás ügyintézési határidejének a fele.”

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

89. §  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
a) 5:18. § (2) bekezdésében, 5:20. §-ában és 5:145. § (1) bekezdésében a „rajta álló” szövegrész helyébe a „földön 

létesített” szöveg,
b) 5:19.  § (1)  bekezdésében az „azt az  ingatlan-nyilvántartásba feljegyezték” szövegrész helyébe az „e tényt 

az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték” szöveg,
c) 5:164. § (1) bekezdésében a „határozatával – szolgalmat” szövegrész helyébe a „határozatával vagy az érintett 

feleknek a határozatot pótló megállapodásával – szolgalmat” szöveg,
d) 6:216. § (3) bekezdésében a „feljegyeztetni” szövegrész helyébe a „bejegyeztetni” szöveg
lép.
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90. §  Hatályát veszti a Ptk.
a) 5:124. § (1) bekezdésében az „ , illetve feljegyzése” szövegrész,
b) 5:125. § (1) bekezdésében a „feljegyeztetheti, illetve” szövegrész,
c) 5:125. § (2) bekezdésében a „feljegyzés iránti kérelemben, illetve a” szövegrész,
d) 5:125. § (3) bekezdésében az „a feljegyzés, illetve” szövegrész.

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

91. §  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó 
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (a továbbiakban: Ptké.) 53/A. § (5) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(5) Ha az ügyészi keresettel érintett vagyontárgy ingatlan, az ügyész a  (2) és (3) bekezdés szerinti szerződésekkel 
kapcsolatos széljegyzett beadványok alapján indult bejegyzési eljárások felfüggesztése érdekében a  bíróság 
intézkedését kérheti. A  bíróság az  ügyészi kérelem tárgyában előzetesen végrehajtható végzéssel dönt. A  bíróság 
végzése alapján az  ingatlanügyi hatóság az  érintett beadványok intézésére irányuló eljárását a  bíróság jogerős 
döntéséig felfüggeszti.”

92. §  A Ptké. VI. fejezete a következő 22/D. alcímmel egészül ki:
„22/D. Az elővásárlási, a visszavásárlási, a vételi és az eladási jog közös szabályai 
(A Ptk. 6:226. §-ához)
53/D. § (1) Ha ugyanarra a dologra nézve több jogszabály más javára állapít meg elővásárlási jogot és a jogszabály 
az  ilyen jog gyakorlásának rangsoráról nem rendelkezik vagy e jogok gyakorlásának rangsora az elővásárlási jogot 
alapító jogszabályokból nem állapítható meg,
a) az állam (ideértve annak szerveit is), a helyi önkormányzat (ideértve annak szerveit is), illetve más személy az őt 
megillető elővásárlási jogot ebben a sorrendben gyakorolhatja, egyebekben
b) a korábban hatályba lépett jogszabályi rendelkezés alapján fennálló elővásárlási jog megelőzi a  későbbi 
időpontban hatályba lépett jogszabályon alapuló elővásárlási jogot.
(2) Az (1) bekezdést a jogszabályon alapuló visszavásárlási jog, vételi jog és eladási jog esetében is alkalmazni kell.”

93. §  A Ptké. 44.  §-ában a  „szabályozásának az  ingatlan-nyilvántartásba való feljegyzését” szövegrész helyébe 
a „szabályozása tényének az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzését” szöveg lép.

40. A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések 
kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról szóló 2014. évi VII. törvény 
módosítása

94. §  A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására 
irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról szóló 2014. évi VII. törvény 4.  § (2)  bekezdés i)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az ügyész részére – az  ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Ütv.) 26.  § (2)  bekezdése alapján 
folytatott vizsgálat során – megkeresésre át kell adni:]
„i) az ingatlan-nyilvántartásból az  ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény 7.  §-ában, 8.  § 
(1) bekezdésében, valamint 9. §-ában foglalt adatokat,”

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

95. § (1) A  természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are. tv.) 26.  § 
(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Családi Csődvédelmi Szolgálat a 25. § (4) bekezdése szerinti hirdetmény közzétételével egyidejűleg hatósági 
felhívással elrendeli az  adósságrendezési eljárásra vonatkozó adat bejegyzését az  ingatlan-nyilvántartásba és 
kezdeményezi az  adósságrendezési eljárásra vonatkozó adat bejegyzését a  közhiteles járműnyilvántartásokba. 
A bejegyzés hatálya azonos az elidegenítési és terhelési tilalomra vonatkozó bejegyzés hatályával.”
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 (2) Az Are. tv. 35. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  bírósági adósságrendezés jogerős elrendelését követően a  családi vagyonfelügyelő – jogszabályban 
meghatározott módon – értesíti azon közhiteles állami nyilvántartást vezető szerveket, ahol az  adós, adóstárs 
vagyonára vonatkozóan adatokat, jogokat tartanak nyilván, és ha ez a bíróságon kívüli adósságrendezés során nem 
történt meg, a Családi Csődvédelmi Szolgálat hatósági felhívással elrendeli az adósságrendezési eljárásra vonatkozó 
adat bejegyzését az  ingatlan-nyilvántartásba, és kezdeményezi az  adósságrendezési eljárásra vonatkozó adat 
bejegyzését a  közhiteles járműnyilvántartásba. A  bejegyzés hatálya azonos az  elidegenítési és terhelési tilalomra 
vonatkozó bejegyzés hatályával.”

 (3) Az Are. tv. 83. § (5) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adósságrendezési eljárást megszüntető végzésnek tartalmaznia kell)
„e) a Családi Csődvédelmi Szolgálat felhívását arra, hogy az adósságrendezési eljárást megszüntető végzés jogerőre 
emelkedésétől számított 8 napon belül a  bírósági adósságrendezési eljárásra utaló adat törlését kezdeményezze 
azokból a hatósági nyilvántartásokból, ahová e törvény alapján bejegyzésre került, hatósági felhívással rendelje el 
az  adósságrendezési eljárásra vonatkozó adat törlését az  ingatlan-nyilvántartásból, továbbá az  adósságrendezési 
eljárás megszüntetéséről értesítse az  állami és az  önkormányzati adóhatóságot, és az  adós, adóstárs lakóhelye 
szerinti települési önkormányzat jegyzőjét,”

 (4) Az Are. tv. 87. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  adósságrendezés záró időpontját követő 15 napon belül a  Családi Csődvédelmi Szolgálat megkeresi 
azokat a  nyilvántartásokat vezető hatóságokat, amelyek nyilvántartásaiban az  adósságrendezéssel kapcsolatban 
adat került bejegyzésre, hogy jegyezzék be az  adósságrendezés befejezésére, illetve az  adósságrendezési eljárás 
megszüntetésére vonatkozó adatot. Az  ingatlan-nyilvántartásban a  Családi Csődvédelmi Szolgálat hatósági 
felhívással rendeli el az  adósságrendezési eljárásra vonatkozó adat törlését. Az  e  bekezdés szerinti adatváltozások 
bejegyzése díjmentes.”

42. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosítása

96. §  A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tktv.) 12.  § (4)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  önkormányzat a  széles körű társadalmi bevonás és a  nyilvánosság biztosítása érdekében, a  helyi 
adottságoknak megfelelően rendeletben állapíthatja meg a  településterv, a  kézikönyv és a  településképi 
rendelet készítéséhez, módosításához a  lakossággal, az  érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, 
a  vallási közösségekkel, valamint a  település közigazgatási területén működő nemzetiségi önkormányzattal, több 
nemzetiségi önkormányzat esetén valamennyi nemzetiségi önkormányzattal történő partnerségi egyeztetés 
részletes szabályait.”

97. §  A Tktv.
a) 2/A. § (2) bekezdésében a „területre egyedi” szövegrész helyébe a „területre kiemelt” szöveg, a „továbbiakban: 

egyedi” szövegrész helyébe a „továbbiakban: kiemelt” szöveg, az „az egyedi” szövegrész helyébe az „a kiemelt” 
szöveg és az „Az egyedi” szövegrész helyébe az „A kiemelt” szöveg,

b) 12. § (1) bekezdés i) pontjában az „egyedi” szövegrész helyébe a „kiemelt” szöveg,
c) 12.  § (2)  bekezdés c)  pontjában az  „a településképi véleményezési” szövegrész helyébe az  „a szakmai 

konzultációra, a településképi véleményezési” szöveg,
d) 16/C. § (2) bekezdésében a „bekezdés b)–d) pontja” szövegrész helyébe a „bekezdése” szöveg
lép.

98. §  Hatályát veszti a Tktv. 8/A. §-a.

43. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosítása

99. § (1) A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) a következő 347/A. §-sal egészül ki:
„347/A. § [Az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése tárgyában hozott ítélet biztosítékadás mellett]
(1) A bíróság kizárólag biztosítékadás mellett hozhat olyan ítéletet, amellyel az ingatlanon fennálló közös tulajdont 
úgy szünteti meg, hogy az ingatlant megfelelő ellenérték fejében egy vagy több tulajdonostárs tulajdonába adja.
(2) A biztosíték mértéke az ingatlan megfelelő ellenértékének fedezésére előreláthatóan szükséges összeg.
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(3) Biztosítékként különösen pénz, értékpapír, pénzhelyettesítő eszköz vagy bankgarancia esetén garanciavállaló 
nyilatkozat bírósági letétbe helyezése határozható meg.
(4) A  bíróság – tulajdonba adás esetén – az  ítéletében rendelkezik a  biztosíték kiadásáról az  ellenérték jogosultja 
részére. Ha a biztosíték összege
a) kisebb, mint az ingatlan ellenértékének az ítéletben meghatározott összege, a bíróság az ítéletben az ellenérték 
fennmaradó részének megfizetésére kötelezi a biztosítékot adó felet,
b) nagyobb, mint az  ingatlan ellenértékének az  ítéletben meghatározott összege, a  bíróság az  ítéletben 
a fennmaradó biztosíték kiadásáról rendelkezik a biztosítékot adó fél részére.
(5) A tulajdonba adás meghiúsulása esetén a bíróság ítéletében a biztosíték visszaadásáról rendelkezik.”

 (2) A Pp. 414. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  fél kérelmére az  elsőfokú bíróság elrendeli a  felülvizsgálati kérelem benyújtása tényének bejegyzését 
az  ingatlan-nyilvántartásba, és a  felülvizsgálati eljárás befejezését követően – az  iratoknak az  elsőfokú bírósághoz 
való visszaérkezésétől számított tizenöt napon belül – elrendeli a  felülvizsgálati kérelem benyújtása tényének 
törlését az ingatlan-nyilvántartásból.”

 (3) A Pp. 446. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  bíróság az  alperes cselekvőképességét teljesen vagy az  ingatlannal való rendelkezés tekintetében 
részlegesen korlátozta, és az  alperesnek ingatlana van vagy ingatlanon haszonélvezeti joga áll fenn, továbbá 
ingatlanra az  alperest érintő egyéb jog vagy tény van bejegyezve, az  elsőfokú bíróság hivatalból elrendeli 
a gondnokság alá helyezésnek az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését.”

 (4) A Pp. 543. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A bíróság a keresetlevélnek az alperes részére történő kézbesítésével egyidejűleg a halasztó hatályú igényperről 
haladéktalanul értesíti a végrehajtót, továbbá ha a halasztó hatályú igényper ingatlanra vonatkozik, haladéktalanul 
elrendeli a halasztó hatályú ingatlanigényper indítása tényének az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését is.”

 (5) A Pp. 544. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a  bíróság a  halasztó hatályú ingatlanigényper indítása tényének az  ingatlan-nyilvántartásba történő 
bejegyzését elrendelte, az eljárást befejező határozatában elrendeli e tény törlését az ingatlan-nyilvántartásból.”

100. §  Hatályát veszti a Pp. 544. § (3) bekezdésében az „ , ingatlanigényper esetén pedig az ingatlanügyi hatóság részére is” 
szövegrész.

44. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény módosítása

101. §  Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35.  § (3)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha törvény vagy kormányrendelet későbbi időpontot nem állapít meg, az ügyfél kérelmével addig az időpontig 
rendelkezhet, amíg a tárgyában hozott döntés közlése iránt a hatóság nem intézkedik.”

102. §  Hatályát veszti az Ákr. 43. § (1) bekezdés b) pontjában az „a beadvány elintézését függőben tartja, vagy” szövegrész.

45. A választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény módosítása

103. §  A választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény XI. Fejezete a következő 40/A. alcímmel egészül ki:
„40/A. Ingatlan-nyilvántartási hatósági felhívás kezdeményezése
58/A.  § A választottbíróság az  ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogra, tényre, illetve az  ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzett jogosult és az  ingatlan adataiban bekövetkezett változásokra vonatkozó, feltételt nem 
tartalmazó, végrehajtható határozatát hatósági felhívásra irányuló eljárás lefolytatására illetékes közjegyző kijelölése 
végett megküldi a Magyar Országos Közjegyzői Kamara részére.”
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46. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása

104. § (1) Az  ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 28.  §-a a  következő 
(7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ügyvédi megbízás csak olyan ügyben vállalható el, amelynek az esetében a 2. § (1) bekezdése szerinti ügyvédi 
tevékenység ellátásához szükséges, jogszabályban előírt jogi és technikai feltételekkel
a) az ügyvédi iroda tagja, illetve az ügyvéd,
b) az ügyvédi iroda, illetve az ügyvéd alkalmazottja, vagy
c) az ügyvédi iroda, illetve az ügyvéd részvételével működő társulás tagja
– almegbízott igénybevétele nélkül – legkésőbb a teljesítéskor rendelkezik. Az e bekezdésbe ütköző megállapodás 
semmis.”

 (2) Az Üttv. 21. alcíme a következő 39/A. §-sal egészül ki:
„39/A.  § (1) Ingatlanra vonatkozó vagy ingatlannal kapcsolatos jog vagy tény közhiteles nyilvántartásba való 
bejegyzésére irányuló eljárásban (a továbbiakban: ingatlan-nyilvántartási ügy) jogi képviselet ellátására 
az  az  ügyvéd és kamarai jogtanácsos jogosult, akinek a  jogosultságát az  ügyvédi kamarai nyilvántartásba 
bejegyezték (a továbbiakban: ingatlan-nyilvántartási ügyben eljárásra jogosult).
(2) Az  ingatlan-nyilvántartási ügyben való jogi képviselet ellátására vonatkozó, valamennyi a  jog vagy tény 
bejegyzésével közvetlenül érintett személy által egybehangzóan adott meghatalmazást az ingatlan-nyilvántartásról 
szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott tartalommal és módon, 
elektronikus űrlapon kell megszerkeszteni és hitelesíteni.”

 (3) Az Üttv. 24. alcíme a következő 42/A. §-sal egészül ki:
„42/A. § Ingatlan-nyilvántartási ügyben a bejegyzés alapjául szolgáló okirat tekintetében okiratszerkesztésre
a) az ingatlan-nyilvántartási ügyben eljárásra jogosult,
b) az ingatlan-nyilvántartási ügyben eljárásra jogosult alkalmazott ügyvédet foglalkoztató ügyvéd,
c) az ingatlan-nyilvántartási ügyben eljárásra jogosult taggal vagy alkalmazottal rendelkező ügyvédi iroda ügyvéd 
tagja,
d) az ingatlan-nyilvántartási ügyben eljárásra jogosultat foglalkoztató munkáltatóval rendelkező kamarai 
jogtanácsos,
e) az a)–c) pont szerinti ügyvédi tevékenység gyakorlójának irányítása mellett a helyettesítésére jogosult, valamint
f ) az ingatlan-nyilvántartási ügyben eljárásra jogosult kamarai jogtanácsos ügyfelének a  kamarai szabályzatban 
meghatározott követelményeknek megfelelő munkavállalója
jogosult.”

 (4) Az Üttv. 108. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„108. § A fegyelmi vétséget elkövető személlyel szemben alkalmazható büntetések – a 188. § (3) bekezdése alapján 
megindított előzetes vizsgálat eredményeként elrendelt fegyelmi eljárásban a fegyelmi vétséget elkövető személlyel 
szemben kiszabható büntetések kivételével – a következők:
a) írásbeli megrovás,
b) pénzbírság,
c) kamarai közügyektől való eltiltás,
d) ügyvédjelölt foglalkoztatásától való eltiltás,
e) ingatlan-nyilvántartási ügyektől való eltiltás, valamint
f ) kizárás.”

 (5) Az Üttv. 109. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az ingatlan-nyilvántartási ügyektől való eltiltás legrövidebb időtartama egy év, leghosszabb időtartama öt év. 
Az  ingatlan-nyilvántartási ügyektől való eltiltás hatálya alatt az  ügyvédi tevékenység gyakorlója nem jogosult 
ingatlan-nyilvántartási ügyben jogi képviselet ellátására, illetve az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzés alapjául 
szolgáló okirat tekintetében okiratszerkesztésre és ellenjegyzésre.”

 (6) Az Üttv. 109. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az  ingatlan-nyilvántartási ügyektől való eltiltás tartamába a  kizárás fegyelmi büntetés végrehajtásának 
az időtartama nem számít bele.”
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 (7) Az Üttv. 130. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha az  ügy tárgya legalább részben az  eljárás alá vont személy ingatlan-nyilvántartásban való eljárási 
jogosultságán alapuló tevékenységével függ össze és az  (1)  bekezdés b)  pontja alkalmazásának nincs helye, 
az  elsőfokú fegyelmi tanács az  ingatlan-nyilvántartási ügyben való eljárási jogosultságot függesztheti fel, 
ha  az  eljárás alá vont személynek az  ingatlan-nyilvántartásban való eljárása az  ügyfelek jogai, jogos érdekei vagy 
az  ügyvédségbe vetett közbizalom olyan mértékű sérelmével vagy veszélyeztetésével járna, amely meghaladja 
az ingatlan-nyilvántartási ügyben való eljárási jogosultság felfüggesztéséből fakadó egyéni érdeksérelmet.”

 (8) Az Üttv. 130. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Ha az  elsőfokú fegyelmi tanács ingatlan-nyilvántartási ügyektől való eltiltást alkalmazott, akkor az  ingatlan-
nyilvántartási ügyben való eljárási jogosultságot, ha kizárást alkalmazott, és annak végrehajtását nem függesztette 
fel, akkor az  ügyvédi tevékenységet a  fegyelmi eljárás jogerős befejezéséig a  határozatban fel kell függeszteni. 
E rendelkezés ellen külön fellebbezésnek van helye, amelynek nincs halasztó hatálya.
(3) Az  ingatlan-nyilvántartási ügyben való eljárási jogosultság és az  ügyvédi tevékenység felfüggesztésének 
időtartama hat hónap, amely egy alkalommal, legfeljebb hat hónappal meghosszabbítható.”

 (9) Az Üttv. 130. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Az  ingatlan-nyilvántartási ügyben való eljárási jogosultság felfüggesztésének tartama alatt az  ügyvédi 
tevékenység gyakorlója nem jogosult ingatlan-nyilvántartási ügyben jogi képviselet ellátására, illetve az  ingatlan-
nyilvántartásba való bejegyzés alapjául szolgáló okirat tekintetében okiratszerkesztésre és ellenjegyzésre.
(6) Az  ügyvédi tevékenység felfüggesztésének tartama alatt az  eljárás alá vont személlyel szemben folytatott 
eljárásbeli jogok és kötelezettségek kivételével az  ügyvédi kamarai tagságból, illetve az  ügyvédi kamarai 
nyilvántartásba vételből fakadó jogok és kötelezettségek szünetelnek.”

 (10) Az Üttv. 130. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az ügyvédi tevékenység felfüggesztésére egyebekben a szüneteltetés szabályait kell alkalmazni.”

 (11) Az Üttv. 143. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A fegyelmi tanács
a) a kizárás, a kamarai közügyektől való eltiltás, az ügyvédjelölt foglalkoztatásától való eltiltás, valamint az ingatlan-
nyilvántartási ügyektől való eltiltás fegyelmi büntetés hatálya legalább felének elteltét követően,
b) a pénzbírság legalább felének megfizetését követően
az adott fegyelmi büntetés hatálya alatt álló, arra érdemes személyt méltányosságból mentesítheti a  fegyelmi 
büntetés további joghatásai alól.”

105. §  Az Üttv. a 183. §-t követően a következő 85/A. alcímmel egészül ki:
„85/A. Ingatlan-nyilvántartási ügyben való eljárásra jogosultság nyilvántartásba vétele és törlése 
az ügyvédi kamarai nyilvántartásból
183/A. § (1) Az ingatlan-nyilvántartási ügyben való eljárási jogosultságot az ügyvédi kamarai nyilvántartásba be kell 
jegyezni, ha a kérelmező ügyvéd vagy alkalmazott ügyvéd
a) az ingatlan-nyilvántartási ügyben való eljárási jogosultság megszerzéséhez a  kamarai szabályzatban előírt 
továbbképzésen részt vett és a számonkérést teljesítette,
b) rendelkezik az ingatlan-nyilvántartási ügyben való eljáráshoz szükséges feltételekkel,
c) az ingatlan-nyilvántartási ügyben való eljárással összefüggő ügyvédi tevékenységével okozott károk 
megtérítésének, illetve a  sérelemdíj megfizetésének a  fedezetét, olyan kiegészítő felelősségbiztosítás biztosítja, 
amelynek káreseményenként számított legalacsonyabb összege ötvenmillió forint és
d) nem áll ingatlan-nyilvántartási ügyektől való eltiltás fegyelmi büntetés vagy ingatlan-nyilvántartási ügyben való 
eljárási jogosultság felfüggesztésének a hatálya alatt.
(2) Az ingatlan-nyilvántartási ügyben való eljárási jogosultságot az ügyvédi kamarai nyilvántartásba be kell jegyezni, 
ha a kérelmező kamarai jogtanácsos
a) az ingatlan-nyilvántartási ügyben való eljárási jogosultság megszerzéséhez a  kamarai szabályzatban előírt 
továbbképzésen részt vett és a számonkérést teljesítette,
b) munkáltatója nyilatkozik arról, hogy az  ingatlan-nyilvántartási ügyben való eljáráshoz szükséges feltételek 
biztosítottak és
c) nem áll ingatlan-nyilvántartási ügyektől való eltiltás fegyelmi büntetés vagy ingatlan-nyilvántartási ügyben való 
eljárási jogosultság felfüggesztésének a hatálya alatt.
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(3) Az ingatlan-nyilvántartási ügyben való eljárási jogosultság bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg 
a kérelmező igazolja a nyilvántartásba vétel feltételeinek a fennállását.
(4) A  területi kamara hivatalból, azonnal végrehajtható határozattal törli annak az  ingatlan-nyilvántartási ügyben 
való eljárási jogosultságát, aki az (1) vagy (2) bekezdésben meghatározott követelményeknek nem felel meg.
(5) Törölni kell az ingatlan-nyilvántartási ügyben való eljárási jogosultságát annak, aki ezt kéri.”

106. §  Az Üttv. 91. alcíme a következő 208/C. §-sal egészül ki:
„208/C.  § Az ingatlan-nyilvántartási ügyben való eljárási jogosultság nyilvántartásba vétele iránti kérelem 
2022. szeptember 1-jétől terjeszthető elő. A kérelemről az ügyvédi kamara elnöke a 2023. február 1-jétől hatályos 
183/A. §-ban meghatározott feltételek alapján dönt. Ha a területi kamara elnöke a kérelemnek helyt ad, az ingatlan-
nyilvántartási ügyben való eljárási jogosultságot legkorábban 2023. február 1-jei hatállyal veszi nyilvántartásba.”

107. §  Az Üttv. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

108. §  Az Üttv.
a) 155.  § (2)  bekezdés f )  pontjában a  „tematikáját,” szövegrész helyébe a  „tematikáját, dönt az  ügyvédi 

tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettsége körében elfogadható képzésekről, szakmai és 
tudományos tevékenységekről, továbbá az  ingatlan-nyilvántartási ügyben való eljárási jogosultság 
megszerzéséhez előírt számonkérésről,” szöveg,

b) 158.  § (1)  bekezdés 21.  pontjában a  „rendjéről,” szövegrész helyébe a  „rendjéről, továbbá az  ingatlan-
nyilvántartási ügyben való jogosultság megszerzéséhez előírt továbbképzésről és számonkérésről,” szöveg,

c) 158.  § (7)  bekezdésében a „teljesítéséhez számonkérés” szövegrész helyébe a „teljesítéséhez – az  ingatlan-
nyilvántartási ügyben való jogosultság megszerzéséhez előírt továbbképzés kivételével – számonkérés” 
szöveg,

d) 161. § (2) bekezdés a) pontjában a „továbbá az” szövegrész helyébe a „továbbá megszervezi és ellenőrzi az” 
szöveg

lép.

109. §  Hatályát veszti az Üttv. 159. § (4) bekezdés f ) pontja.

47. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

110. §  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
a) 83. § (1) bekezdésében a „feljegyzését” szövegrész helyébe a „bejegyzését” szöveg,
b) 83.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az  „az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény” szövegrész helyébe 

az „az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet” szöveg,
c) 83. § (2) bekezdés c) pontjában a „feljegyzett” szövegrész helyébe a „bejegyzett” szöveg
lép.

48. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló  
2018. évi CXXXIX. törvény módosítása

111. §  A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 
(a továbbiakban: Trtv.) 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  5 ha-nál nagyobb külfejtéses művelésű bányaterületet, hulladékártalmatlanító létesítmény elhelyezésére 
szolgáló területet, egészségügyi, sportolási, közlekedési és honvédelmi területet a  megyei területrendezési 
tervben sajátos területfelhasználású térségbe kell sorolni. A  sajátos területfelhasználású térségbe sorolt országos 
területfelhasználási kategória területét az (1) bekezdés szerinti számításnál figyelmen kívül kell hagyni.”

112. §  A Trtv. 26. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében az  erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű 
létesíthető, épületen elhelyezve.”
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113. §  A Trtv. 28. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében az  erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű 
létesíthető, épületen elhelyezve.”

114. §  A Trtv. 17. alcíme a következő 30/A. §-sal egészül ki:
„30/A. § Az erdők övezetében az erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű létesíthető, épületen elhelyezve.”

115. §  A Trtv. 78. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ökológiai hálózat magterületének övezete tekintetében a 25. § szerinti övezeti előírások mellett a következő előírások 
alkalmazandók:)
„c) építmény legmagasabb pontja kizárólag kilátó rendeltetésű építmény esetén haladhatja meg a 10 métert.”

116. §  A Trtv. 79. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete tekintetében a  26.  § szerinti övezeti előírások mellett a  következő 
előírások alkalmazandók:)
„f ) építmény legmagasabb pontja kizárólag kilátó rendeltetésű építmény és víztorony esetén haladhatja meg 
a 10 métert.”

117. § (1) A Trtv. 84. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kertes mezőgazdasági terület övezetét a  településrendezési terv készítésénél kertes mezőgazdasági terület 
vagy tájgazdálkodási mezőgazdasági terület, országos jelentőségű védett természeti területen tájgazdálkodási 
mezőgazdasági terület övezetbe kell sorolni. Az  övezet területének a  település közigazgatási területére eső része 
legfeljebb 5%-kal, ezenfelül csak közlekedési területbe sorolás céljából az  állami főépítészi hatáskörben eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatal egyetértése esetén módosítható.”

 (2) A Trtv. 84. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(Kertes mezőgazdasági terület övezetén:)
„i) az erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű létesíthető, épületen elhelyezve.”

118. §  A Trtv. 87. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezetén:)
„g) az erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű létesíthető, épületen elhelyezve.”

119. §  A Trtv.
 1. 5. § (2) bekezdés 2. pontjában az „egyes” szövegrész helyébe a „továbbá az” szöveg,
 2. 7.  § (1)  bekezdésében az „ország településein, az  egyes térségekben a  területfelhasználásra, a” szövegrész 

helyébe az „egyes térségekben a területfelhasználásra, az ország településein a” szöveg,
 3. 11.  § c)  pontjában a  „különleges honvédelmi” szövegrész helyébe a  „különleges beépítésre nem szánt 

honvédelmi” szöveg,
 4. 11. § e) pontjában a „honvédelmi, különleges, közlekedési, erdő-, gazdasági vagy intézményterület települési 

övezetbe” szövegrész helyébe a  „különleges – ideértve a  beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt 
honvédelmi, katonai, nemzetbiztonsági célú területet –, közúti közlekedési, egyéb közlekedési, védelmi 
célú erdőterület, rekreációs célú erdőterület, egyéb erdőterület, kertes mezőgazdasági terület, általános 
mezőgazdasági terület, tájgazdálkodási mezőgazdasági terület, kereskedelmi szolgáltató gazdasági, ipari 
gazdasági, egyéb ipari gazdasági, általános gazdasági, intézményi vegyes területbe” szöveg,

 5. 12. § (2) bekezdésében a „nem kell alkalmazni, ha” szövegrész helyébe a „nem kell mérlegelni, ha” szöveg,
 6. 12.  § (3)  bekezdésében a „véderdőt” szövegrész helyébe a „védelmi célú erdőterületet” szöveg, a „véderdő 

kijelölése” szövegrész helyébe a  „védelmi célú erdőterület kijelölése” szöveg és a  „véderdő területét” 
szövegrész helyébe a „védelmi célú erdőterületet” szöveg,

 7. 23. § (2) bekezdésében a „téradatgazdák” szövegrész helyébe az „államigazgatási szervek vagy azok területi 
szervei” szöveg és a „téradatgazdának” szövegrész helyébe az „államigazgatási szervnek” szöveg,

 8. 25. § (1) bekezdésében a „veszélyezteti” szövegrész helyébe a „károsítja” szöveg,
 9. 26. § (1) bekezdésében a „veszélyezteti” szövegrész helyébe a „károsítja” szöveg,
10. 27. § (1) bekezdésében a „veszélyezteti” szövegrész helyébe a „károsítja” szöveg,
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11. 50. § (2) bekezdés c) pontjában a „mezőgazdasági terület vagy” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági terület, 
tájgazdálkodási mezőgazdasági terület vagy” szöveg,

12. 50.  § (2)  bekezdés d)  pontjában a „mezőgazdasági terület, kertes” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági 
terület, tájgazdálkodási mezőgazdasági terület, kertes” szöveg,

13. 50.  § (2)  bekezdés g)  pontjában a  „települési területfelhasználási egység” szövegrész helyébe az  „építési 
övezet” szöveg,

14. 50. § (2) bekezdés j) pontjában az „új, a környezetre jelentős hatást gyakorló ipari terület” szövegrész helyébe 
az „új ipari gazdasági terület” szöveg,

15. 50. § (2) bekezdés k) pontjában az „építési övezet területén az új kereskedelmi, szolgáltató terület” szövegrész 
helyébe az „és kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület építési övezet” szöveg és a „területének legalább 
30%-át” szövegrész helyébe a  „területén a  meghatározható legkisebb zöldfelület aránya 30%, amelyet” 
szöveg,

16. 50.  § (2)  bekezdés l)  pontjában a  „területének legalább 50%-át” szövegrész helyébe a  „területén 
a meghatározható legkisebb zöldfelület aránya 50%, amelyet” szöveg,

17. 68. § b) pontjában a „települési övezetként” szövegrész helyébe a „terület övezetként” szöveg,
18. 80.  § b)  pontjában a  „kisebb telek nem építhető be” szövegrész helyébe a  „kisebb telken épület nem 

helyezhető el” szöveg,
19. 81. § (3) bekezdés a) pontjában a „3%-os beépítésével” szövegrész helyébe a „3%-os beépítettséggel” szöveg,
20. 87.  § (1)  bekezdés c)  pont cb)  alpontjában a „helyezhető el” szövegrész helyébe az „építhető és bővíthető” 

szöveg,
21. 87. § (3) bekezdésében az „építmény helyezhető el” szövegrész helyébe az „építmény építhető” szöveg
lép.

120. §  Hatályát veszti a Trtv.
a) 5. § (2) bekezdés 2. pontjában a „rekreációs, megújuló energiahasznosítási,” szövegrész,
b) 22. §-ában az „előzetes” szövegrész,
c) 25. § (1) bekezdésében a „– kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve, vagy a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti 

Terve, vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg –” szövegrész,
d) 26.  § (1)  bekezdésében a „– kivéve, ahol az  Ország Szerkezeti Terve, a  Budapesti Agglomeráció Szerkezeti 

Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg –” szövegrész,
e) 26. § (4) bekezdésében a „továbbá az erőművek” szövegrész,
f ) 27.  § (1)  bekezdésében a „– kivéve, ahol az  Ország Szerkezeti Terve, a  Budapesti Agglomeráció Szerkezeti 

Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg –” szövegrész,
g) 34. § (2) bekezdés 2. pontjában a „rekreációs, megújuló energiahasznosítási,” szövegrész,
h) 46. § (2) bekezdés 2. pontjában a „megújuló energiahasznosítási,” szövegrész.

49. A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok 
jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény módosítása

121. § (1) A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak 
ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Foktftv.) 4.  § (3)  bekezdés 
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kérelmet vissza kell utasítani, ha)
„a) az ingatlan tulajdoni lapján
aa) kisajátítási eljárás megindítása,
ab) telekalakítási eljárás megindítása,
ac) felmérési, térképezési és területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárás megindítása,
ad) földminősítési eljárás megindítása,
ae) az ingatlanügyi hatósági határozat elleni jogorvoslati kérelem, ügyészi felhívás, ügyészi fellépés benyújtása, 
felügyeleti eljárás megindítása,
af ) a bejegyzés alapjául szolgáló vagy azzal kapcsolatos bírósági határozat elleni felülvizsgálati, illetve perújítási 
kérelem benyújtása,
ag) bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás,
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ah) bírósági vagy hatósági határozaton alapuló telekalakítási és építési tilalom elrendelése, valamint egyéb 
építésügyi korlátozás, az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott építésügyi 
kötelezés, valamit önkormányzati hatósági döntésen, vagy hatósági szerződésen alapuló településrendezési 
kötelezettség ténye,
ai) az Inytv.-ben meghatározott perek vagy büntetőeljárás megindítása,
aj) a zárlat, a zár alá vétel, a zárlat az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni 
korlátozó intézkedés végrehajtására,
ak) a tulajdonjog-fenntartással történt eladás,
al) a megismételt hagyatéki eljárás megindítása,
am) a föld tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés benyújtása
tény szerepel.”

 (2) A Foktftv. 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  ténybejegyzés során az  Inytv. 48.  §-a alapján az  eljárás felfüggesztésének nincs helye, kivéve a  4.  § 
(3a) bekezdése, valamint az Inytv. 48. § (1) bekezdés c) pontja szerinti függőben tartás esetét.”

122. §  A Foktftv.
a) 2. §-ában az „1997. évi CXLI. törvény” szövegrész helyébe a „2021. évi C. törvény” szöveg,
b) 6/B. §-ában és 16. § (7) bekezdésében a „32. §” szövegrész helyébe a „35. §” szöveg
lép.

50. A szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény módosítása

123. §  A szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény 2. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  szőlő termőhelyi kataszterbe sorolás jogi jelleg ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez vagy 
ingatlan-nyilvántartásból történő törléséhez az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvénynek az ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzés alapjául szolgáló okirat tartalmi elemeit meghatározó rendelkezésétől eltérően
a) a szőlő termőhelyi kataszterbe sorolás vagy a szőlő termőhelyi kataszterből történő törlés megjelölése;
b) a szőlő termőhelyi kataszterbe sorolással vagy a szőlő termőhelyi kataszterből történő törléssel érintett földterület
ba) fekvése szerinti település neve,
bb) helyrajzi száma,
bc) az érintett alrészlet jele; és
c) ha a szőlő termőhelyi kataszterbe sorolás nem az egész ingatlant vagy annak egész alrészletét érinti,
ca) a szőlő termőhelyi kataszterbe sorolt földterület nagysága és
cb) a földterületről földmérő által készített vagy földmérő által tanúsított, és az ingatlanügyi hatóság által érvényes 
záradékkal ellátott változási vázrajz
szükséges.”

51. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény módosítása

124. § (1) Az Inytv. 16. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„16. § (1) Az ingatlan-nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartás, a benne foglaltak helyességét vélelmezni kell.
(2) A  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 5:167.  §-ában foglaltak irányadók 
az ingatlan-nyilvántartásban széljegyzett kérelmek kapcsán a folyamatban lévő eljárás tényére és tárgyára is.
(3) Az  ingatlan-nyilvántartás közhitelességének az  anyagi jogi joghatásaira az  ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett 
jogok és tények tekintetében – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – a Ptk.-t kell alkalmazni.
(4) Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jog vagy tény helyességéhez fűződő vélelem megdöntése történhet
a) az e törvényben meghatározott bejegyzés helyesbítése iránti eljárásban,
b) törlési és kiigazítási perben.
(5) Az  ellenkező bizonyításáig az  ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett ingatlanadatról vélelmezni kell, hogy 
az fennáll, az ingatlan-nyilvántartásból törölt ingatlanadatról vélelmezni kell, hogy az nem áll fenn.
(6) Ha az  ingatlan-nyilvántartás és más közhiteles nyilvántartás között eltérés van az  e  törvény felhatalmazása 
alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott ingatlanadat tekintetében, az  ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzett adatot kell irányadónak tekinteni.
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(7) Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis − az ellenkező bizonyításáig − hitelesen tanúsítja a földmérési 
és térképészeti tevékenységről szóló törvény szerint meghatározott állami alapadat-tartalmat.
(8) Az  állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban rögzített földrészletről, továbbá az  ott rögzített egyéb 
önálló ingatlanról az  ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy az  fennáll, határvonalainak ábrázolása helyes 
és teljes.
(9) Az  állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban nem rögzített, továbbá törölt (érvénytelenített) 
földrészletről, egyéb önálló ingatlanról azt kell vélelmezni, hogy az nem áll fenn.
(10) Ha az  ingatlannak az  ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett, valamint az  ingatlan-nyilvántartási térképen 
ábrázolt határvonala alapján számított, jogszabály szerint meghatározható területnagysága eltér egymástól, akkor 
ez utóbbi az irányadó.
(11) Az  ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett ingatlanadat esetében a  bejegyzés helyességéhez fűződő vélelem 
megdöntése történhet:
a) hivatalból, a hatóság észlelése alapján,
b) az e törvényben meghatározott bejegyzés helyesbítése iránti eljárásban,
c) törlési és kiigazítási perben.”

 (2) Az Inytv. 18. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) A  bejegyzések hatályának kezdetére irányadó időpontnak – az  azonos időpontban érkezett beadványokra 
vonatkozó eltéréssel – a bejegyzés iránt benyújtott kérelem, bírósági elrendelés vagy hatósági felhívás ingatlanügyi 
hatóság általi iktatásának az időpontját kell tekinteni feltéve, hogy a bíróság a bírósági elrendelésben ennél korábbi 
időpontot nem határoz meg.”

 (3) Az Inytv. 36. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) Ha az okiratot a nyilatkozattevő helyett meghatalmazott írta alá, a meghatalmazást az e törvény felhatalmazása 
alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott tartalommal és módon, elektronikus űrlapon kell 
megszerkeszteni és hitelesíteni, ha
a) az ügyleti meghatalmazás korlátozást nem tartalmaz,
b) az ügyleti meghatalmazás az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott 
valamely korlátozást tartalmazza.”

 (4) Az Inytv. 40. § (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(5) Ingatlanra bejegyezhető jogot vagy tényt érintően külföldön kiállított ügyleti meghatalmazás az  ingatlan-
nyilvántartási eljárásban akkor használható fel, ha azt magyar közjegyző az e törvény felhatalmazása alapján kiadott 
kormányrendeletben meghatározott tartalommal és módon, elektronikus űrlapon rögzítette.”

 (5) Az Inytv. 21. alcíme a következő 47/A. §-sal kiegészülve lép hatályba:
„47/A. § Ha a beadványt a rangsorban előrébb álló beadvány előzi, az ügyintézési határidő a rangsorban előrébb álló 
beadvány elintézését követő munkanapon kezdődik.”

 (6) Az Inytv. 48. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„48. § (1) Az ingatlanra vonatkozó jogok, tények bejegyzése iránti eljárást az ingatlanügyi hatóság felfüggeszti:
a) ha a  kérelem, bírósági elrendelés vagy hatósági felhívás beérkezését megelőzően tulajdonjog-fenntartáshoz 
kapcsolódó vevői jogot jegyeztek be a tulajdoni lapra, a tulajdonjog-fenntartáshoz kapcsolódó vevői jog bejegyzése 
iránti kérelem ingatlanügyi hatósági benyújtásától számított legfeljebb hat hónapos határidő elteltéig;
b) a felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárás megindítása tényének 
bejegyzésétől a kijavítás tárgyában hozott döntésben foglaltak ingatlan-nyilvántartási átvezetéséig.
(2) Az  ingatlanügyi hatóság a  közös tulajdonban álló ingatlanok esetében felfüggeszti a  tulajdonostársak egy 
részével kötött kisajátítást pótló adásvételi vagy csereszerződés alapján történő tulajdonjog bejegyzésére irányuló 
eljárást, míg az  ingatlan valamennyi tulajdonostársának vonatkozásában kisajátítást pótló adásvételi vagy 
csereszerződés, a  kisajátításról szóló végleges határozat vagy a  kisajátítási eljárás más módon történő végleges 
lezárásáról szóló döntés benyújtásra nem kerül. E  törvény alkalmazásában kisajátítást pótló adásvételi vagy 
csereszerződésnek az  a  szerződés minősül, amelyhez mellékletként benyújtásra került a  szerződő felek által aláírt 
– a kisajátításról szóló jogszabályok szerinti – kisajátítási terv is.
(3) Közös tulajdonban álló ingatlanok esetében a  tulajdonostársak egy részével kötött – bányaszolgalmi jogot 
alapító – szerződés alapján történő bányaszolgalmi jog bejegyzésére irányuló eljárást fel kell függeszteni 
mindaddig, míg a megállapodásban nem részes tulajdonostársak vonatkozásában a bányaszolgalmi jog alapítását 
elrendelő végleges hatósági határozat, vagy a bányaszolgalmi jog alapítására irányuló hatósági eljárás más módon 
történő lezárásáról szóló végleges döntés benyújtásra nem kerül.
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(4) Az  ingatlanügyi hatóság az  ingatlanra vonatkozó jogok, tények bejegyzése iránti eljárást – legfeljebb 
hat hónapra – akkor is felfüggeszti,
a) ha a  bejegyzés alapjául szolgáló okirat valódiságát, jogszerűségét az  aláíró felek, illetve a  hitelesítő vagy 
ellenjegyző személyek valamelyike vitatja,
b) ha a bejegyezni kért jog, tény jogosultjának személye tekintetében a felek között jogvita alakul ki,
c) ha a kérelem érdemi elbírálása a gyámhatóság hatáskörébe tartozó kérdés előzetes elbírálásától függ, vagy,
d) ha a  kérelem érdemi elbírálása külföldi jogi vagy természetes személy mező- és erdőgazdasági hasznosítású 
földnek nem minősülő ingatlanszerzésének előzetes engedélyezésétől függ.
(5) A  (4)  bekezdés a) és b)  pontjában foglalt esetben, ha az  eljárás felfüggesztése iránti kérelmet benyújtó ügyfél 
a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidő alatt a bejegyzés alapjául szolgáló okirat érvénytelensége vagy 
hatálytalansága iránti per megindítását nem igazolja, az  ingatlanügyi hatóság az  eljárást az  általános szabályok 
szerint folytatja le.
(6) A (4) bekezdés c) és d) pontjában foglalt esetben az ingatlanügyi hatóság az eljárást megszünteti, ha a szükséges 
előzetes eljárás megindítását hiánypótlási felhívás ellenére nem igazolják.
(7) A  bejegyzés alapjául szolgáló okiratban félként szereplő érdekelteknek az  eljárás folytatása iránti együttes 
kérelmét közokiratban, illetve ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokiratban kell 
benyújtania.”

 (7) Az Inytv. 52. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) Ha a  kérelem benyújtása olyan időpontra esik, amelyben az  ingatlanügyi hatóságnál a  munka szünetel, 
az automatikus döntéshozatali eljárás ügyintézési határidejének kezdő időpontja
a) a kérelem benyújtását követő első munkanap,
b) a 47/A. §-ban meghatározott időpont, ha a beadványt a rangsorban beadvány előzi.”

 (8) Az Inytv. 64. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) A  föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló, közokiratba foglalt vagy ügyvéd, illetve kamarai jogtanácsos 
által ellenjegyzett, jogszabályban meghatározottak szerint regisztrált és hatósági jóváhagyáshoz kötött szerződés 
bejegyzés alapjául akkor szolgálhat, ha rendelkezik a  mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásáról szóló 
záradékkal.”

 (9) Az Inytv. 68. §-a és 69. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„68.  § (1) A  bíróság hivatalból, a  keresetlevél alperesnek történő kézbesítésével egyidejűleg, előzetesen 
végrehajtható végzéssel elrendeli
a) a törlési és kiigazítási,
b) az ingatlan tulajdonjoga iránti,
c) az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése iránti,
d) az ingatlanra vonatkozó házassági vagyonjogi,
e) a jelzálogjoggal biztosított követelés vagy az  önálló zálogjog – ideértve az  átalakításos önálló zálogjogot is – 
alapján fennálló kielégítési jog érvényesítésére irányuló,
f ) az ingatlan határvonalával és területével kapcsolatos kiigazítási, valamint
g) az ingatlan művelési ágával és minőségi osztályával kapcsolatos kiigazítási
per megindítása tényének bejegyzését az ingatlan-nyilvántartásba.
(2) A büntetőeljárásról szóló törvény alapján a bíróságnak megküldött polgári jogi igény esetén, ha az (1) bekezdés 
a) vagy b)  pontjában foglalt feltételek fennállnak, a  bíróság az  (1)  bekezdés szerinti végzést szintén hivatalból 
hozza meg.
(3) A  bejegyzéssel vagy az  alapjául szolgáló okirattal kapcsolatban elkövetett bűncselekmény miatt indult 
büntetőeljárásban a bíróság hivatalból, előzetesen végrehajtható végzésével elrendeli a büntetőeljárás megindítása 
tényének bejegyzését az ingatlan-nyilvántartásba.
(4) A nem ingatlan-nyilvántartási döntés felülvizsgálata iránt indult közigazgatási perben eljáró bíróság az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzett jogot, tényt vagy adatot érintő perben hivatalból, előzetesen végrehajtható végzésével 
elrendeli az ingatlant érintő közigazgatási per megindítása tényének bejegyzését az ingatlan-nyilvántartásba.
(5) A perbejegyzés alapjául szolgáló végzés ellen külön fellebbezésnek van helye.
(6) A  perbejegyzés alapjául szolgáló végzés hatályon kívül helyezéséről szóló jogerős végzést a  bíróság 
haladéktalanul, de legfeljebb nyolc napon belül megküldi az ingatlanügyi hatóságnak a bejegyzés törlése céljából.
(7) A bejegyzett perben hozott határozaton alapuló változás bejegyzésével egyidejűleg törölni kell a perbejegyzést 
és a függő hatállyal történt bejegyzéseket.
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(8) A  perbejegyzést törölni kell akkor is, ha az  érdekelt igazolja, hogy a  bíróság jogerős határozattal az  eljárást 
megszüntette, vagy a  keresetet elutasította, illetve felmentő ítéletet hozott. A  perbejegyzés törléséről szóló 
bejegyzésben utalni kell az időközi bejegyzések függő hatályának megszűnésére.
69.  § (1) Polgári perben a  felperes kérelmére, a  jogainak megóvása érdekében, ha a  polgári perrendtartásról 
szóló törvény szerinti ideiglenes intézkedés elrendelésének valamely feltétele fennáll, a  bíróság – a  perbejegyzés 
elrendelésével egyidejűleg – előzetesen végrehajtható végzéssel elrendeli, hogy a  perbejegyzés teljesítését 
követően érkezett beadványok intézésére irányuló eljárását az  ingatlanügyi hatóság a  perbejegyzés alapjául 
szolgáló per jogerős befejezéséig függessze fel. A bíróság a kérelemmel összefüggésben az ideiglenes intézkedésre 
vonatkozó szabályok szerint jár el.
(2) Büntetőeljárásban a  perbejegyzést követően érkezett beadványok intézésére irányuló ingatlan-nyilvántartási 
eljárások felfüggesztését az  eljárás jogerős befejeződéséig az  ügyész, a  magánvádló, a  pótmagánvádló vagy 
a sértett jogosult kezdeményezni. A bíróság az (1) bekezdésben meghatározottak szerint jár el.
(3) Ha az  ingatlanügyi hatóság a 48. § (4) bekezdés a) vagy b) pontja szerint az eljárását felfüggesztette, a bíróság 
az (1) bekezdés szerinti végzésében a felfüggesztés időtartamát a per jogerős befejezéséig meghosszabbíthatja.
(4) A  felperes azonnali jogvédelem iránti kérelmére a  bíróság ideiglenes intézkedésként elrendelheti az  ingatlant 
érintő közigazgatási per megindítása tényének bejegyzését követően érkezett beadványok intézésének 
felfüggesztését
a) a fennálló állapot megváltozásának megakadályozása érdekében, ha az eredeti állapot utóbb helyreállíthatatlan 
lenne,
b) a kérelmező későbbi joggyakorlása meghiúsulásának megakadályozása érdekében,
c) a kérelmezőt közvetlenül fenyegető hátrány bekövetkezésének elhárítása érdekében, vagy
d) egyéb, különös méltánylást érdemlő okból.
(5) Az  (1)–(4)  bekezdés szerinti ingatlan-nyilvántartási eljárások felfüggesztésének tényét az  ingatlanügyi hatóság 
bejegyzi a tulajdoni lapra.
(6) A  bíróság (1)–(4)  bekezdés szerinti határozata ellen külön fellebbezésnek van helye. A  fellebbezésről 
a másodfokon eljáró bíróság haladéktalanul, de legfeljebb nyolc napon belül dönt.
(7) A bíróság fellebbezhető végzésben a per vagy a büntetőeljárás jogerős befejezését megelőzően is rendelkezhet 
a felfüggesztett ingatlan-nyilvántartási eljárások folytatásának elrendeléséről, ha megítélése szerint a felfüggesztés 
fenntartása már nem indokolt. A  felfüggesztés megszüntetését polgári és közigazgatási perben a  felek, 
büntetőeljárásban a (2) bekezdésben meghatározott személyek kezdeményezhetik.
(8) A  per félbeszakadása esetén a  felfüggesztett ingatlan-nyilvántartási eljárások felfüggesztését a  bíróság 
megszünteti.”

125. §  Az Inytv. XI. Fejezete a 72. §-t követően a következő 40/A. alcímmel kiegészülve lép hatályba:
„40/A. A magyar állam képviseletében eljáró tulajdonosi joggyakorló kérelme alapján induló eljárás
72/A.  § (1) A  magyar állam képviseletében eljáró tulajdonosi joggyakorló kérelme alapján a  magyar állam 
tulajdonjogát kell bejegyezni az olyan ingatlanra, amelynél valamennyi alábbi feltétel együttesen teljesül:
a) a magyar állam, a  nevében eljáró tulajdonosi joggyakorló vagy valamely központi költségvetési szerv, illetve 
annak jogelődje az  ingatlanra vonatkozóan 2000. január 1-jét megelőzően tulajdonjog bejegyzés iránti kérelmet 
nyújtott be, amelyet a  tulajdonjogot szerzőként megjelölt költségvetési szerv jogszerzési képességének a  hiánya 
okán elutasítottak,
b) az ingatlan legalább tizenöt éve szakadatlanul a magyar állam képviseletében eljáró tulajdonosi joggyakorló vagy 
valamely központi költségvetési szerv vagy más vagyonkezelő birtokában áll,
c) a magyar állam képviseletében eljáró tulajdonosi joggyakorló olyan okiratot mutat fel, amely a szerződést kötő 
felek tulajdonátruházásra irányuló megállapodását, az  ingatlan megjelölését, továbbá az  ellenértéket, illetve 
a szerzés ingyenességét tartalmazza, és
d) a magyar állam képviseletében eljáró tulajdonosi joggyakorló bemutatja a  tulajdonjogot átruházó fél 
hozzájárulását a  tulajdonátruházásra vonatkozó szerződés szerint szerző fél tulajdonjogának bejegyzésére 
vonatkozóan.
(2) A kérelmező tulajdonosi joggyakorló az (1) bekezdés a) pontja szerinti feltétel fennállását az elutasított kérelem 
ügyszámának megjelölésével, az  (1) bekezdés b) pontja szerinti feltétel fennállását pedig az  ingatlan birtokosának 
közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatával köteles igazolni.
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(3) Amennyiben az  ingatlannal kapcsolatosan vagyonrendezési eljárás lefolytatásának is lenne helye, úgy azt csak 
a  jelen § szerinti eljárásban hozott elutasító döntést követően – ha a  döntés miatt közigazgatási per indul, annak 
jogerős lezárását követően – lehet lefolytatni.”

126. § (1) Az Inytv. 88. § (5) bekezdés 3. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(Tárgyánál fogva díjmentes:)
„3. a lakáscélú állami támogatást biztosító jelzálogjog, valamint ezzel összefüggően a  Magyar Állam mint 
a  jelzálogjog jogosultja javára a  jelzálogjog megszűnéséig fennálló elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-
nyilvántartási bejegyzése, illetve törlése iránti eljárás;”

 (2) Az Inytv. 91. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza
a) az ingatlanügyi hatóság vagy hatóságok kijelölését,
b) az ingatlanügyi hatóság vagy hatóságok illetékességi területét,
c) az ingatlan-nyilvántartási rendszer működéséhez szükséges külső informatikai rendszerek kötelező kiépítését és 
az ingatlan-nyilvántartási rendszerrel való összekapcsolását.”

127. §  Az Inytv.
a) 2. § (2) bekezdés b) pontja a „megkeresésére” szövegrész helyett a „felhívására” szöveggel,
b) 59.  § (1)  bekezdése a „határozata alapján” szövegrész helyett a „határozata vagy jogszabály rendelkezése 

alapján” szöveggel,
c) 73.  § (5)  bekezdés a)  pontja a „hatóság törvényben” szövegrész helyett a „hatóság, a  terrorizmust elhárító 

szerv vagy a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv törvényben” szöveggel
lép hatályba.

128. §  Nem lép hatályba az Inytv. 97. § (3) bekezdése.

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

1. melléklet a 2021. évi CXLVI. törvényhez

Az Üttv. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 11a. sorral egészül ki:

(A B C D E F G H I J

1 ügyvéd
alkalmazott 

ügyvéd

kamarai 

jogtanácsos
ügyvédjelölt

jogi 

előadó

európai 

közösségi 

jogász

alkalmazott 

európai 

közösségi jogász

külföldi 

jogi 

tanácsadó

ügyvéd- 

asszisztens

2 I. Az ügyvédi kamarai nyilvántartásban kötelezően nyilvántartandó, nyilvános adatok)

11a
ingatlan-nyilvántartási 
ügyben eljárni jogosult

K K K – – – – – –
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2021. évi CXLVII. törvény
az egyes képzéseket és a foglalkoztatást érintő törvények módosításáról*

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

1. §  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 99/I. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  5.  § (1)  bekezdés f )  pontjának az  egyes képzéseket és a  foglalkoztatást érintő törvények módosításáról 
szóló 2021. évi CXLVII. törvénnyel (a továbbiakban: Mód2tv.) megállapított rendelkezését alkalmazni kell a Mód2tv. 
hatálybalépésekor az állami adóhatóság által véglegesen még el nem bírált illetékügyekben is.”

2. §  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdés f ) pontjában az „alapítványokról szóló törvény szerinti 
alapítvány” szövegrész helyébe az „alapítvány és az általa fenntartott felsőoktatási intézmény” szöveg lép.

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

3. §  A foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 60.  § (2)  bekezdése 
a következő h) és i) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„h) az elbocsátott munkavállalók támogatását szolgáló Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (EGAA) és 
az 1309/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. április 28-i (EU) 2021/691 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet,
i) az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) létrehozásáról és az  1296/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2021. június 24-i (EU) 2021/1057 európai parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

4. §  A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
a) 8. § (7) bekezdés c) pontjában a „támogatásának” szövegrész helyébe az „ellátásának” szöveg,
b) 39. § (3) bekezdés c) pontjában a „keresetpótló juttatással” szövegrész helyébe az „alaprész terhére nyújtott 

támogatásokkal” szöveg,
c) 40.  § (2)  bekezdés e)  pontjában az  „Alap társfinanszírozásával” szövegrész helyébe az  „Alap, valamint 

az Európai Szociális Alap Plusz (a továbbiakban együtt: ESZA) társfinanszírozásával” szöveg,
d) 41/A.  § (9)  bekezdésében az  „A foglalkoztatást elősegítő támogatással, valamint az” szövegrész helyébe 

az „Az” szöveg és az „a kérelmező, pályázó” szövegrész helyébe az „az” szöveg,
e) 57/A. § (13) bekezdésében az „Európai Szociális Alap” szövegrész helyébe az „ESZA” szöveg,
f ) „Az Európai Szociális Alap által finanszírozott intézkedésekben résztvevő személyek adatbázisa” alcím 

címében az „Európai Szociális Alap” szövegrész helyébe az „ESZA” szöveg,
g) 57/D.  § (2)  bekezdésében a  „rendeletében” szövegrész helyébe a  „rendeletben és az  (EU) 2021/1057 

rendeletben” szöveg,
h) 57/D. § (2a) bekezdésében az „Európai Szociális Alap” szövegrész helyébe az „ESZA” szöveg,
i) 57/D. § (5) bekezdésében a „közötti európai” szövegrész helyébe a „közötti, az Európai Szociális Alap Plusznak 

a 2021–2027 közötti európai” szöveg,
j) 58.  § (5)  bekezdés a)  pontjában a  „közalkalmazotti jogviszony,” szövegrész helyébe a  „közalkalmazotti 

jogviszony, egészségügyi szolgálati jogviszony,” szöveg,
k) 58.  § (5)  bekezdés k)  pont 3.  alpontjában a  „sor- vagy” szövegrész helyébe az  „önkéntes” szöveg és 

a „szolgálatot, továbbá polgári” szövegrész helyébe a „szolgálat keretében tényleges” szöveg,
l) 58. § (5) bekezdés w) pontjában a „2014–2020 közötti programozási időszakban az Európai Szociális Alapból” 

szövegrész helyébe az „az ESZA-ból” szöveg
lép.

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. december 14-i ülésnapján fogadta el.
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5. §  Hatályát veszti a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
a) 8. § (6) bekezdés a) és b) pontja,
b) 8. § (7) bekezdés a) pontja,
c) 8. § (7) bekezdés b) pontjában a „mérlegeli a felajánlott átképzési, foglalkoztatási lehetőségeket,” szövegrész,
d) 39. § (2) bekezdés i) pontja,
e) 39. § (9) bekezdése,
f ) 39/C. § (1) bekezdés k) pontjában az „az 1927/2006 EK rendelet alapján” szövegrész,
g) 54/A. § (1) bekezdésében az „a felhatalmazása alapján kiadott” szövegrész,
h) 56/A. § (1) bekezdés a) pontjában a „8. § (6) bekezdés b) pontját, valamint a” szövegrész,
i) 57/D. § (1) bekezdés e) pontja,
j) 58. § (8) bekezdés f ) és g) pontja.

3. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

6. §  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (3) bekezdés d) pontja a következő dc) alponttal 
egészül ki:
[Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy – a  (2)  bekezdésben foglaltakon túlmenően – rendeletben határozza  meg 
a  felsőoktatási intézményeknél foglalkoztatott, illetve más költségvetési szervnél ilyen tevékenységet végző 
közalkalmazottak tekintetében]
„dc) az illetménytöbblet mértékét és juttatásának szabályait,”

4. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása

7. §  A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 9. §-a a következő (2a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) Az eljáró hatóságnak a VII–IX/B. Fejezet szerinti eljárásában az ügyintézési határideje harminc nap.”

8. §  Hatályát veszti a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 9. § (2) bekezdésében 
a „ , valamint a VII–IX/B. Fejezet” szövegrész.

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

9. §  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 35/B. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 64. § (4a) bekezdése szempontjából pedagógus szakképzettséggel rendelkezőnek tekintendő
a) a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személyei által munkaviszonyban foglalkoztatott hit- és 
erkölcstanoktatásban közreműködő, továbbá
b) az egyházi jogi személy vagy annak belső egyházi jogi személye által fenntartott iskolában nem a  saját 
felekezetnek megfelelő hittant oktató,
a 32. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő személy.”

6. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

10. §  A nemzeti vagyonról szóló 2011.  évi CXCVI.  törvény 3.  § (1)  bekezdés 19.  pont c)  alpontjában a  „személy  a” 
szövegrész helyébe a  „személy, valamint a  közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány és az  általa 
fenntartott felsőoktatási intézmény a” szöveg lép.

7. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. CCIV. törvény módosítása

11. § (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 14. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A felsőoktatási intézmény
a) székhelyének településén, valamint székhelyének településén kívüli telephelyének településén,
b) megállapodás alapján közösségi felsőoktatási képzési központ településén,
c) a 78. § (1) bekezdésében meghatározott esetben székhelyen kívüli képzési hely településén,
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d) fenntartói egyetértéssel kötött megállapodás alapján más felsőoktatási intézmény székhelyének, telephelyének 
településén, továbbá
e) szakirányú továbbképzés esetén székhelyén kívüli képzési hely településén is
folytathat tevékenységet.”

 (2) A  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 14.  § (3) és (3a)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
„(3) A felsőoktatási intézmény nem oktatási szervezeti egységei intézményi központtá szervezhetők.
(3a) A felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézmény vagy szakképző intézmény – a  felsőoktatási 
intézmény alapító okiratának ilyen rendelkezése esetén – a felsőoktatási intézmény jogi személyiséggel rendelkező 
szervezeti egységeként működhet.”

 (3) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 14. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) A (3) bekezdés szerinti intézményi központra és a (3a) bekezdés szerinti köznevelési intézményre és szakképző 
intézményre a következő szabályokat kell alkalmazni:
a) a fenntartói jogok gyakorlására a 4. § (2) és (4) bekezdése alapján jogosult személy a nemzeti köznevelésről szóló 
2011.  évi CXC.  törvény (a  továbbiakban: Nkt.) szerint dönt a  köznevelési intézmény tekintetében, a  szakképzésről 
szóló 2019.  évi LXXX.  törvény (a  továbbiakban: Szkt.) szerint dönt a  szakképző intézmény tekintetében 
annak létesítéséről, nevének megállapításáról, átszervezéséről, átalakításáról, fenntartói jogának átadásáról, 
megszüntetéséről,
b) a köznevelési intézmény az  oktatási hivatal, a  szakképző intézmény a  szakképzési államigazgatási szerv általi 
nyilvántartásba vétellel jön létre és a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg,
c) a köznevelési intézmény és a  szakképző intézmény vezetőjének a  munkáltatója a  rektor,  további alkalmazottjai 
tekintetében – a  bérgazdálkodást érintő, a  kancellár egyetértésével hozott döntések kivételével – a  köznevelési 
intézmény és a szakképző intézmény vezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat,
d) a felsőoktatási intézmény és a  köznevelési intézmény, illetve a  szakképző intézmény között nem keletkezhet 
magánjogi kötelem, és egymással szemben bármilyen igény, szankció sem bírói, sem más úton nem érvényesíthető,
e) a köznevelési intézmény és a  szakképző intézmény a  felsőoktatási intézményen kívüli harmadik személyek 
irányában jogszabályban meghatározott korlátozásokkal szerezhet jogokat és vállalhat kötelezettségeket,
f ) a köznevelési intézmény és a szakképző intézmény kötelezettségeiért a felsőoktatási intézmény áll helyt,
g) a köznevelési intézmény és a  szakképző intézmény az  általa vállalt kötelezettségek tekintetében csak 
a felsőoktatási intézménnyel együtt perelhető, a köznevelési intézmény, illetve a szakképző intézmény által indított 
perbe a felsőoktatási intézmény beavatkozhat.”

12. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 52. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Az  a  nem magyar állampolgár, aki általános orvos szakon oklevelet szerzett és a  doktori képzés képzési és 
kutatási szakaszát az általános orvos szakon fennálló hallgatói jogviszonyával párhuzamosan egyéni felkészülőként 
teljesítette, valamint a  komplex vizsga mellett az  egészségtudományi képzést folytató felsőoktatási intézmény 
által meghatározott külön feltételnek, a komplex vizsgához társuló dolgozatkészítési és -védési kötelezettségnek is 
eleget tett, külföldön a képzési területre utaló doktori cím használatára jogosult. A cím rövidített jelölése: Dr. med.”

13. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 53. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  doktori képzésbe olyan módon is bekapcsolódhat a  hallgató, hogy mesterképzési szakon folytatott 
tanulmányai utolsó tanévének tanulmányaival párhuzamosan doktori képzés részét képező felkészülésben is részt 
vesz, feltéve, hogy a  hallgató a  mesterszakos oklevele megszerzését követően teljesíti a  felvétel követelményeit 
is. A  felvételi döntéssel egyidejűleg – a  felsőoktatási intézmény doktori szabályzata alapján – a  mesterképzésben 
felvett kreditek elismerésre kerülnek.”

14. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 84/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány fenntartásában működő felsőoktatási intézmény által 
a 14. § (3a) bekezdése szerint fenntartott szakképző intézményre az Szkt. 21/B. § (2) bekezdését kell alkalmazni azzal, 
hogy a szakképzési centrum alatt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány fenntartásában működő 
felsőoktatási intézményt kell érteni.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 235. szám 11409

15. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. §-a a következő 16a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„16a. képzési hely: a 14. § (2a) bekezdésében meghatározott hely települése;”

16. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„g) a  pedagógusképzés képzési terület alapképzési és osztott, nem tanári mesterképzési szakjainak képzési és 
kimeneti követelményeit.”

17. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

18. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
a) 15. § (1) bekezdésében a „kiadott” szövegrész helyébe a „közzétett” szöveg,
b) 18. § (4) bekezdésében az „a szakképzésről szóló törvényben” szövegrész helyébe az „az Szkt.-ban” szöveg,
c) 18. § (4) bekezdésében az „alaprendszerek számára a tanulmányi” szövegrész helyébe az „alaprendszerek és 

a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerek számára a kapcsolódó statisztikai adatokkal együtt 
a tanulmányi” szöveg,

d) 19.  § (2)  bekezdésében a  „kérelemre” szövegrész helyébe az  „a tanulmányi rendszeren keresztül 
elektronikusan előterjesztett kérelmére” szöveg,

e) 19. § (4) bekezdésében a „szerv elektronikus” szövegrész helyébe a „szerv a tanulmányi rendszeren keresztül 
elektronikus” szöveg,

f ) 33.  § (3)  bekezdésében a „bekezdésében kell” szövegrész helyébe a „bekezdésében foglalt rendelkezéseket 
kell” szöveg,

g) 42.  § (2)  bekezdésében a  „teljesítményről igazolást” szövegrész helyébe a  „teljesítményről a  tanulmányi 
rendszeréből a tárgyleírást (tematika) is tartalmazó igazolást” szöveg,

h) 42. § (8) bekezdésében a „volt hallgató” szövegrész helyébe a „korábban hallgatói jogviszonnyal rendelkező 
személy” szöveg,

i) 43.  § (1)  bekezdésében a  „részesüljön.” szövegrész helyébe a  „részesüljön, továbbá ügyintézési célból 
az  intézménnyel a  tanulmányi rendszeren keresztül elsősorban elektronikusan tarthassa a  kapcsolatot 
és – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az  intézmény által kiállított dokumentumait elektronikusan, 
hitelesített formában is megkaphassa és ezeket tetszőleges számban letölthesse a tanulmányi rendszerből.” 
szöveg,

j) 49. § (4) bekezdésében az „intézmény ajánlott” szövegrész helyébe az „intézmény tanulmányi rendszerében 
ajánlott” szöveg,

k) 49. § (5) bekezdésében az „előírt” szövegrész helyébe a „tárgyleírásában előírt” szöveg és az „az összevetett” 
szövegrész helyébe az „a tárgyleírások alapján összevetett” szöveg,

l) 49. § (6a) bekezdésében a „rendszeren keresztül” szövegrész helyébe a „rendszerében” szöveg,
m) 51. § (5) bekezdésében az „illetőleg” szövegrész helyébe az „illetve” szöveg,
n) 53.  § (1)  bekezdésében a  „végén” szövegrész helyébe a  „végén, vagy a  (3a)  bekezdés alkalmazásában 

a követelmények teljesítése esetén legkorábban a második félév végén, legkésőbb a negyedik félév végén” 
szöveg,

o) 67. § (1) bekezdés c) pontjában a „Doktori Tanácsot,” szövegrész helyébe a „Doktori Tanácsot, továbbá” szöveg,
p) 103. § (1) bekezdésében a „vezetője főigazgató” szövegrész helyébe a „vezetője a főigazgató” szöveg,
q) 108.  § 24.  pontjában az  „amely meghatározott” szövegrész helyébe az  „amely a  tárgyleírás alapján 

meghatározott” szöveg,
r) 108.  § 43a.  pontjában a  „nyilvántartásához, a” szövegrész helyébe a  „nyilvántartásához, az  elektronikus 

dokumentumok, a  tárgyleírások, a  mintatantervek, a  kreditátviteli bizottság döntéseinek hiteles 
nyilvántartásához és változás követéséhez, a” szöveg,

s) 110. § (3) bekezdés d) pontjában a „szabályokat.” szövegrész helyébe a „szabályokat,” szöveg,
t) 114/B.  §-ában a  „2021. december” szövegrész helyébe a  „2022. december” szöveg és a  „2024/2025-ös” 

szövegrész helyébe a „2025/2026-os” szöveg
lép.
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19. §  Hatályát veszti a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
a) 14. § (4) bekezdése,
b) 42. § (2) bekezdésében a „felsőfokú végzettségű” szövegrész,
c) 67. § (1) bekezdés b) pontjában a „továbbá” szövegrész.

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

20. §  A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Felnőttképzési szakértői tevékenységet – az igazságügyi szakértőkről szóló törvény szerint igazságügyi szakértői 
tevékenység végzésére jogosult szakértő kivételével – csak az végezhet, aki
a) cselekvőképes,
b) büntetlen előéletű és nem áll a  felnőttképzési szakértői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt,
c) rendelkezik a  felnőttképzési szakértői tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai 
gyakorlattal,
d) a Kormány rendeletében meghatározott továbbképzésen részt vett, valamint eredményes vizsgát tett, és
e) megfelel a Kormány rendeletében meghatározott egyéb feltételeknek.”

21. § (1) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 20. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a felnőttképző
a) részben vagy egészben az  államháztartás terhére nyújtott költségvetési támogatásból vagy európai uniós 
forrásból megvalósuló oktatást vagy képzést szervez, illetve a  vele felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben 
részt vevő személy részére a képzési hitelrendszert működtető állami tulajdonú gazdasági társaság (a továbbiakban: 
Diákhitel szervezet) képzési hitelt folyósít, és az ellenőrzés során nem tudja hitelt érdemlően igazolni, hogy a 15. § 
(1)  bekezdése szerinti adatszolgáltatással érintett képzést a  támogatással – ideértve a  képzési hitelt is – érintett 
képzésben részt vevő személyek vonatkozásában ténylegesen és a 15. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatásnak 
megfelelő tartalommal lefolytatta, vagy
b) a feltárt jogszabálysértést a  felnőttképzési államigazgatási szerv határozata alapján nem szünteti meg vagy 
ismételten jogszabálysértést követ el,
a felnőttképzési tevékenységtől a  felnőttképzési államigazgatási szerv egy – a  Kormány rendeletében 
meghatározott súlyosabban minősülő jogszabálysértés esetén vagy az a) pont szerinti esetben két – évre eltiltja és 
vele szemben a Kormány rendeletében meghatározott mértékű közigazgatási bírságot szab ki.”

 (2) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 20. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Ha a felnőttképző a felnőttképzési tevékenységet az eltiltás és kiszabott közigazgatási bírság ellenére tovább 
folytatja, a felnőttképzési államigazgatási szerv a felnőttképző adószámának törlése iránt intézkedik.”

 (3) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 20. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az (5) bekezdés a) pontja szerinti esetben figyelmeztetés alkalmazásának nincs helye.”

22. §  A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény VIII. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:
„VIII. FEJEZET 
A FELNŐTTKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
12. A felnőttképzés támogatási forrásainak felhasználása
23. § Az állam támogatást nyújthat
a) a felnőttképzési tevékenységhez szükséges engedély megszerzésére,
b) felnőttképzési tevékenység keretében szervezett képzésre,
c) a felnőttképzők technikai feltételei fejlesztésére és
d) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzésre.
24.  § A képzésben részt vevő személy az  általa megkötött felnőttképzési szerződéshez kapcsolódóan a  Kormány 
rendeletében meghatározottak szerint
a) képzési hitelt, illetve
b) ösztöndíjat
vehet igénybe.
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13. Képzési hitel
25.  § (1) A  képzésben részt vevő személy számára – a  Kormány rendeletében meghatározottak szerint – az  állam 
a Diákhitel szervezet útján biztosítja a képzési hitel igénybevételének lehetőségét.
(2) A képzési hitel a felnőttképzővel
a) a 2/A.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti, legalább három hónapos képzési időt meghaladó, legalább középfokú 
végzettséghez kötött szakmai oktatásra, illetve szakmai képzésre vagy
b) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzésre
a Kormány rendeletében meghatározott feltételek mellett együttműködési megállapodást kötött felnőttképzővel 
létrejött felnőttképzési jogviszonyhoz kapcsolódóan a képzési díj finanszírozására vehető igénybe.
(3) Képzési hitel akkor igényelhető, ha a képzésben részt vevő személy
a) magyar állampolgár, menekültként elismert, bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, vagy a  szabad 
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény alapján állandó 
tartózkodásra jogosult személy vagy annak családtagja,
b) lakóhelyét a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba bejelentette,
c) a hitelkérelem benyújtásakor a 18. életévét betöltötte, de az 55. életévét nem töltötte be,
d) büntetlen előéletű,
e) a hitelkérelem benyújtásakor nem rendelkezik
ea) hatályos, a  Diákhitel szervezettel fennálló azonos hitelcélú felhasználást biztosító képzési hitel- vagy 
kölcsönszerződéssel,
eb) korábban kötött és megszűnt hitel- vagy kölcsönszerződése után a  Diákhitel szervezet felé fennálló 
hiteltartozással,
ec) a Diákhitel szervezet által – a Kormány rendeletében foglaltak szerint – elengedett tartozással, valamint
ed) az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozással,
f ) – az  olyan képzésben részt vevő személy kivételével, aki a  hitelkérelem benyújtásakor gyermekek 
otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül – a hitelkérelem benyújtását megelőző
fa) tizenkét hónapban a  társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 
2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. §-a szerint folyamatosan biztosítottként szerepelt, illetve a Tbj. 4. § 
11.  pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősült, vagy kereső tevékenysége alapján 
valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási 
rendszerének hatálya alá tartozott, vagy
fb) tizenkét hónapban folyamatosan köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban, szakképző intézménnyel 
tanulói jogviszonyban vagy felnőttképzési jogviszonyban, illetve felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban 
állt,
g) a 2/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szakmai képzésre vagy részszakmára felkészítő szakmai oktatásra létrejött 
felnőttképzési jogviszony esetében rendelkezik a képzésben való részvételhez legmagasabb iskolai végzettségként 
előírt középfokú végzettséggel, és
h) – a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzés kivételével – a képzési díj legalább húsz százalékát 
a képzést megszervező felnőttképző felé a hitelkérelem benyújtásakor már megfizette.
(4) A  (3)  bekezdés f )  pontja szerinti időszak számítása során a  különböző, egymást követő időszakokat össze 
kell számítani és azt folyamatosnak kell tekinteni, ha abban egybefüggően legfeljebb 30 nap megszakítás van, 
amelynek időtartama az  adott időszakba nem számít bele, annak számításakor nem vehető továbbá figyelembe 
a közfoglalkoztatás keretében fennálló jogviszony és az álláskeresési támogatás igénybevételének időtartama.
(5) A  képzésben részt vevő személy a  képzési hitel igénylése során azt a  tényt, hogy büntetlen előéletű, 
a hitelkérelem benyújtásakor hatósági bizonyítvánnyal igazolja.
(6) Ha a  képzési hitel tekintetében visszaélés gyanúja merül fel, a  Diákhitel szervezet a  hitelkérelem elbírálását, 
illetve a  képzési hitel folyósítását felfüggeszti és a  jogosultság feltételeinek fennállását a  jogosultsági feltételre 
vonatkozó adatot kezelő szerv közvetlen megkeresése útján ellenőrizheti.
(7) A képzési hitelhez kapcsolódóan megismert személyes adatot a Diákhitel szervezet a hiteltartozás megszűnését 
követő ötödik év utolsó napjáig kezeli.”



11412 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 235. szám 

23. §  A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg)
„e) az ösztöndíj igénybevételének feltételeit, a  képzési hitel igénybevételének részletes feltételeit és eljárási 
szabályait, a hitelszerződés megkötésének, a képzési hitel kamata meghatározásának, igénylésének, folyósításának, 
törlesztésének, előtörlesztésének, támogatásának, záró elszámolásának, megszűnésének, továbbá felmondásának 
részletes szabályait, az  együttműködési megállapodás megkötésének és felmondásának részletes szabályait, 
valamint a képzési hitelrendszer működtetésének részletes szabályait,”

24. §  A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 16. alcíme a következő 31. §-sal egészül ki:
„31.  § Az egyes képzéseket és a  foglalkoztatást érintő törvények módosításáról szóló 2021.  évi CXLVII.  törvénnyel 
(a  továbbiakban: Módtv2.) megállapított 6.  § (2)  bekezdését arra a  felnőttképzési szakértőre, aki a  felnőttképzési 
szakértői tevékenység végzését 2022. január 1-jét megelőzően a  felnőttképzési államigazgatási szerv 
számára bejelentette, azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha a  felnőttképzési szakértő nem felel meg 
a  Módtv2.-vel megállapított 6.  § (2)  bekezdés d)  pontjában meghatározott feltételeknek, a  továbbképzési- és 
vizsgakötelezettségének a 2022. január 1-jét követő első továbbképzési időszak végéig tehet eleget.”

25. §  A felnőttképzésről szóló 2013.  évi LXXVII.  törvény 25.  § (5)  bekezdésében az  „igazolja.” szövegrész helyébe 
az „igazolja. A  képzési hitelre való jogosultság feltételeit a  Diákhitel szervezet központi kormányzati szolgáltatási 
busz használatával vagy a  jogosultsági feltételre vonatkozó adatot kezelő szerv közvetlen megkeresése útján 
ellenőrzi.” szöveg lép.

26. §  Hatályát veszti a  felnőttképzésről szóló 2013.  évi LXXVII.  törvény 25.  § (6)  bekezdésében az  „és a  jogosultság 
feltételeinek fennállását a  jogosultsági feltételre vonatkozó adatot kezelő szerv közvetlen megkeresése útján 
ellenőrizheti” szövegrész.

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

27. §  Hatályát veszti a  tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014.  évi LXXVI.  törvény 46.  § 
(2) bekezdésében a „folytatólagosan” szövegrész.

10. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosítása

28. §  A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.  törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontjában a „személy, az” szövegrész 
helyébe a „személy, a felsőoktatási intézmény, az” szöveg lép.

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

29. §  Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018.  évi LXXXIX.  törvény 3/A.  § (2)  bekezdés 1.  pontja a  következő k)  alponttal 
egészül ki:
[Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv oktatási azonosító számot ad annak az oktatási azonosító számmal 
még nem rendelkező természetes személynek, aki
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) alapján]
„k) köznevelési intézményben hit- és erkölcstanoktatási, fakultatív hitoktatási, továbbá az egyházi jogi személy vagy 
annak belső egyházi jogi személye által fenntartott iskolában nem a  saját felekezetnek megfelelő hittanoktatási 
feladatokat lát el,”

30. §  Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés a) pontja szerinti szakrendszer személyes adatokat tartalmazó alrendszerei:]
„p) a hit- és erkölcstanoktatásban, a  fakultatív hitoktatásban közreműködő, továbbá az egyházi jogi személy vagy 
annak belső egyházi jogi személye által fenntartott iskolában nem a  saját felekezetnek megfelelő hittant oktató 
személyek nyilvántartása.”
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31. §  Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 4. alcíme a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A.  § Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a  családtámogatási ellátásra való jogosultság 
megállapítása és ellenőrzése céljából az egészségügyi államigazgatási szerv által működtetett ágazatközi központi 
kiszolgáló rendszeren keresztül továbbítja az INYR-ből a központi családtámogatási szerv részére a gyermek, tanuló 
sajátos nevelési igényének megállapításáról szóló végleges szakértői bizottsági szakértői vélemény adatait.”

32. § (1) Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (2) Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 1/A. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

33. §  Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény
a) 7.  § (15a)  bekezdés a)  pont aa)  alpontjában a „d)–g) és i)  alpontjában” szövegrész helyébe a „d)–g), i) és 

u) alpontjában” szöveg,
b) 7.  § (15a)  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában az  „a) és b)  alpontjában” szövegrész helyébe az  „a), b) és 

f ) alpontjában” szöveg,
c) 7.  § (23)  bekezdésében a „törzsből” szövegrész helyébe a „törzsből és az  alkalmazotti személyi törzsből” 

szöveg
lép.

12. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosítása

34. §  A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 13. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Programkövetelményre, annak módosítására és törlésére a szakképzésért felelős miniszternek bárki javaslatot 
tehet. Az  eljárásban az  ügyintézési határidő három hónap, és a  Kormány e  törvény végrehajtására kiadott 
rendeletében meghatározottak szerinti szakértő kirendelése kötelező.”

35. §  A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény a következő 109/B. §-sal egészül ki:
„109/B. § [A képzési hitel]
A tanuló, illetve a  képzésben részt vevő személy számára a  képzési hitelrendszert működtető állami tulajdonú 
gazdasági társasággal együttműködési megállapodást kötött szakképző intézménnyel a három hónapot meghaladó 
időtartamú szakmai oktatásra, illetve a  szakmai képzésre létrejött tanulói jogviszonyhoz vagy felnőttképzési 
jogviszonyhoz kapcsolódóan az  állam – jogszabályban meghatározottak szerint – biztosítja a  képzési hitel 
igénybevételének lehetőségét. A  képzési hitelre – az  e  §-ban meghatározott eltéréssel – az  Fktv. 25.  §-át kell 
alkalmazni azzal, hogy képzésben részt vevő személy alatt a tanulót is, felnőttképző alatt a szakképző intézményt, 
a részszakmára felkészítő szakmai oktatás alatt a szakképző intézmény által szervezhető bármely szakmai oktatást 
kell érteni.”

36. §  A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 114. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A  szakképző intézmény a  tanulmányi kötelezettség teljesítésének biztosítása és ellenőrzése céljából 
kezeli a  tanuló, illetve a  képzésben részt vevő személy szakképzési munkaszerződéssel összefüggésben 
keletkezett és az  állami adó- és vámhatóság által számára átadott adatát. Ezzel összefüggésben az  állami adó- és 
vámhatóság a  szakképzési munkaszerződéshez kapcsolódóan az  adózás rendjéről szóló 2017.  évi CL.  törvény 
50.  § (2)  bekezdés 1., 3–5., 9., 14. és – ha rendelkezésre áll, a  heti munkaidő tartama kivételével – 15.  pontjában 
meghatározott adatokat a  tanuló, illetve a  képzésben részt vevő személy adóazonosító jelének összevetése útján 
–  az  e  törvényben vagy a  Kormány e  törvény végrehajtására kiadott rendeletében a  szakképzés irányításával és 
ellenőrzésével összefüggésben meghatározott feladatok ellátása céljából – a  szakképzési államigazgatási szerv 
részére a  szakképzés információs rendszerébe átadja. Az  állami adó- és vámhatóság az  adatszolgáltatást havonta, 
a bevallásra előírt határidőt követő hónap tizedik napjáig teljesíti.”
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37. §  A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény
a) 13.  § (3a)  bekezdésében a  „kötelező.” szövegrész helyébe a  „kötelező. A  kérelmező ügyfél 

a  programkövetelmény nyilvántartásba vétele, annak módosítása és törlése iránti eljárásért – a  kérelem 
benyújtásával egyidejűleg – igazgatási szolgáltatási díjat fizet. Az igazgatási szolgáltatási díj a szakképzésért 
felelős miniszter által vezetett minisztérium bevétele.” szöveg,

b) 27. § (3) bekezdésében a „megállapodás ilyen” szövegrész helyébe a „megállapodás vagy a közfeladatot ellátó 
közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 20. §-a szerinti közfeladat-finanszírozási 
szerződés ilyen” szöveg,

c) 59. § (2) bekezdésében a „szorgalmi időszakon” szövegrész helyébe a „tanítási éven” szöveg,
d) 77. § (2) bekezdésében a „szorgalmi időszakban” szövegrész helyébe a „tanítási évben” szöveg,
e) 107.  § (2)  bekezdés a)  pont nyitó szövegrészében a  „megállapodással rendelkező” szövegrész helyébe 

a „megállapodással vagy az Nkt. 88. § (6) bekezdése szerinti szakképzési megállapodással rendelkező” szöveg,
f ) 110. § (1) bekezdésében az „ösztöndíj,” szövegrész helyébe az „ösztöndíj és” szöveg,
g) 123. § (2) bekezdés 3. pontjában a „rendjét,” szövegrész helyébe a „rendjét, valamint az eljárásba bevonásra 

kerülő szakértőket és a szakértői szakvélemény elkészítéséért fizetendő szakértői díj mértékét,” szöveg,
h) 123. § (2) bekezdés 30. pontjában az „igénybevételének feltételeit,” szövegrész helyébe az „igénybevételének 

részletes feltételeit és eljárási szabályait, a  hitelszerződés megkötésének, a  képzési hitel kamata 
meghatározásának, igénylésének, folyósításának, törlesztésének, előtörlesztésének, támogatásának, 
záró elszámolásának, megszűnésének, továbbá felmondásának részletes szabályait, az  együttműködési 
megállapodás megkötésének és felmondásának részletes szabályait, valamint a  képzési hitelrendszer 
működtetésének részletes szabályait,” szöveg,

i) 123. § (2) bekezdés 39b. pontjában a „vélemény” szövegrész helyébe a „szakvélemény” szöveg,
j) 123. § (3) bekezdésében az „a 96. §” szövegrész helyébe az „a 13. § (3a) bekezdése és a 96. §” szöveg,
k) 127. § (2) bekezdésében a „keretösszege 2024.” szövegrész helyébe a „keretösszege – ha sarkalatos törvényből 

más nem következik – 2024.” szöveg,
l) 128.  § (5a)  bekezdésében az  „(a  továbbiakban: MódTv1.) megállapított” szövegrész helyébe 

az  „(a  továbbiakban: MódTv1.), valamint az  egyes képzéseket és a  foglalkoztatást érintő törvények 
módosításáról szóló 2021. évi CXLVII. törvénnyel megállapított” szöveg és a „(3a)” szövegrész helyébe a „(2)–
(3a)” szöveg

lép.

38. §  Hatályát veszti a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény
a) 110. § (1) bekezdésében az „és támogatás” szövegrész,
b) 123. § (2) bekezdés 40a. pontja,
c) 128. § (6) bekezdése.

13. A Soproni Egyetemért Alapítványról, a Soproni Egyetemért Alapítvány és a Soproni Egyetem 
részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVII. törvény módosítása

39. §  A Soproni Egyetemért Alapítványról, a  Soproni Egyetemért Alapítvány és a  Soproni Egyetem részére történő 
vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVII. törvény 3. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. § (1) bekezdése alapján – az Alapítvány 
közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátása érdekében – 
a  Sopron, külterület 0636/2 és a  Sopron, belterület 9401/1 helyrajzi számú állami tulajdonban lévő ingatlanokat 
ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel, alapítói vagyoni juttatásként az  indulótőke növelése 
érdekében az Alapítvány tulajdonába kell adni.”

40. §  A Soproni Egyetemért Alapítványról, a  Soproni Egyetemért Alapítvány és a  Soproni Egyetem részére történő 
vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVII. törvény 2. alcíme a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § (1) A 3. § (13) bekezdése szerinti ingatlanok tekintetében a 3. § (13) bekezdése hatálybalépésének napjától 
a  miniszter gyakorolja az  államot megillető tulajdonosi jogokat és teljesíti a  kötelezettségeket. A  miniszter 
tulajdonosi joggyakorlói minőségét – kérelmére – az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni.
(2) A  3.  § (13)  bekezdése szerinti tulajdonátruházásnak az  ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas 
szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg.”
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41. §  A Soproni Egyetemért Alapítványról, a  Soproni Egyetemért Alapítvány és a  Soproni Egyetem részére történő 
vagyonjuttatásról szóló 2020.  évi XXXVII.  törvény 7.  § (2)  bekezdésében a „(9) és (12)” szövegrész helyébe a „(9), 
(12) és (13)” szöveg lép.

14. A Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és 
a Széchenyi István Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVIII. törvény 
módosítása

42. §  A Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a  Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a  Széchenyi István 
Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020.  évi XXXVIII.  törvény 2.  mellékletében foglalt táblázat 
B:3 mezőjében a „15,25%” szövegrész helyébe a „15,2%” szöveg lép.

15. Az Universitas Miskolcinensis Alapítványról, az Universitas Miskolcinensis Alapítvány és a Miskolci 
Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXIX. törvény módosítása

43. §  Az Universitas Miskolcinensis Alapítványról, az Universitas Miskolcinensis Alapítvány és a Miskolci Egyetem részére 
történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXIX. törvény
a) 3/A. § (2) bekezdésében az „átvezetéssel –” szövegrész helyébe az „átvezetéssel alapítói vagyoni juttatásként 

az indulótőke növelése érdekében –” szöveg,
b) 3/B. § (3) bekezdésében a „Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság” szövegrész 

helyébe a „miniszter” szöveg
lép.

44. §  Hatályát veszti az  Universitas Miskolcinensis Alapítványról, az  Universitas Miskolcinensis Alapítvány és a  Miskolci 
Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020.  évi XXXIX.  törvény 3/B.  § (2)  bekezdésében az  „és (3)” 
szövegrész.

16. A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás 
felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény módosítása

45. §  A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a  foglalkoztatás felügyeletéről szóló 
2020. évi CXXXV. törvény 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  állami foglalkoztatási szerv munkaerőpiaci program keretében az  (1)  bekezdésben foglaltakon túl 
foglalkoztatást elősegítő támogatást nyújthat a  munkaerőpiaci programban részt vevőnek a  foglalkoztatás 
elősegítése érdekében.”

46. §  A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a  foglalkoztatás felügyeletéről szóló 
2020. évi CXXXV. törvény 15. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„e) az elbocsátott munkavállalók támogatását szolgáló Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (EGAA) és 
az 1309/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. április 28-i (EU) 2021/691 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

17. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Agrár- 
és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez 
szükséges feltételek és forrás biztosításáról szóló 2020. évi CXLII. törvény módosítása

47. §  A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a  Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a  Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez szükséges 
feltételek és forrás biztosításáról szóló 2020. évi CXLII. törvény 4. §-a a következő (19) bekezdéssel egészül ki:
„(19) A  (9)  bekezdés szerinti vagyonjuttatás során nem kell alkalmazni az  Nvtv. 13.  § (4) és (5), valamint (7) és 
(8) bekezdését.”
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48. §  A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a  Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a  Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez szükséges 
feltételek és forrás biztosításáról szóló 2020.  évi CXLII.  törvény 7.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) Az  Nvtv. 13.  § (3)  bekezdése és a  Vtv. 36.  § (1)  bekezdése alapján – az  Egyetem közérdekű céljainak 
megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátása érdekében – a Magyar Kertészeti 
Szaporítóanyag Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szétválását követően a  Cegléd, Sarród, Érd és Budapest 
központi telephelyen tevékenységet folytató kiválással létrejött jogutód nonprofit gazdasági társaságban az állam 
tulajdonában álló üzletrészeket ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az  Egyetem tulajdonába 
kell adni.”

49. §  A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a  Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a  Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez szükséges 
feltételek és forrás biztosításáról szóló 2020. évi CXLII. törvény
a) 4. § (9) bekezdésében a „meghatározott állami” szövegrész helyébe a „felsorolt állami” szöveg,
b) 5. § (1) bekezdésében a „felsorolt egyes” szövegrész helyébe a „meghatározott egyes” szöveg,
c) 10. §-ában az „és (12)” szövegrész helyébe a „ , (12) és (19)” szöveg,
d) 12.  §-ában az „A 6.  § (3)  bekezdése, a  3.  melléklet” szövegrész helyébe az „A 4.  § (9)  bekezdése, az  5.  § 

(1) bekezdése, a 6. § (3) bekezdése, a 7. § (1) bekezdése, a 3. melléklet” szöveg
lép.

18. A Pannon Egyetemért Alapítványról, a Pannon Egyetemért Alapítvány és a Pannon Egyetem részére 
történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CLVIII. törvény módosítása

50. §  A Pannon Egyetemért Alapítványról, a  Pannon Egyetemért Alapítvány és a  Pannon Egyetem részére történő 
vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CLVIII. törvény
a) 3. § (1) bekezdésében az „és” szövegrész helyébe a „ , valamint” szöveg,
b) 4.  § (1)  bekezdésében a  „bekezdésében és a  Vtv. 36.  § (1)  bekezdésében foglaltak” szövegrész helyébe 

a „bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése” szöveg
lép.

19. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 
módosítása

51. §  A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021.  évi IX.  törvény 13.  § (6)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  alapítvány a  közfeladathoz rendelt vagyonkezelői joga alapján az  e  jogával terhelt vagyontárgy felett 
a tulajdonost megillető jogokat és a tulajdonost terhelő kötelezettségeket azzal gyakorolja, hogy a vagyontárgyat
a) nem idegenítheti el és nem terhelheti meg,
b) harmadik személy részére – sem visszterhesen, sem ingyenesen – használatba nem adhatja, hasznosítás céljára 
nem engedheti át
ba) a kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság vagy az általa létesített, illetve fenntartott intézménye vagy 
ezek kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság kivételével vagy
bb) lakás célú, elektronikus hírközlési építmény létesítése vagy fenntartása, valamint közszolgáltatások biztosítása 
céljából történő használat és hasznosítás kivételével.”

52. §  A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 1. melléklete a 4. melléklet 
szerint módosul.

53. §  A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény
a) 5.  § (2)  bekezdésében a  „biztosítása,” szövegrész helyébe a  „biztosítása, nemzetstratégiai és 

társadalomvédelmi tevékenysége” szöveg,
b) 12. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdés” szövegrész helyébe az „e §” szöveg
lép.
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20. A Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványról, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány és 
a Dunaújvárosi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XI. törvény módosítása

54. §  A Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványról, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány és a Dunaújvárosi Egyetem részére 
történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XI. törvény 5. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A Dunaújvárosi SZC Bánki Donát Technikum feladatellátásához szükséges, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak 
a  fennálló vagyonkezelői jog egyidejű megszűnésével az  Egyetem tulajdonába kerülnek. Az  átszálló ingó 
vagyontárgyakról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá.”

55. §  A Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványról, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány és a Dunaújvárosi Egyetem részére 
történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XI. törvény 8. §-ában az „5. § (1), (4)” szövegrész helyébe az „5. § (1), (4), (4a)” 
szöveg lép.

21. A Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványról, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért 
Alapítvány és a Debreceni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XIII. törvény 
módosítása

56. § (1) A  Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványról, a  Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány 
és a Debreceni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XIII.  törvény 5. § (3) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  (1)  bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a  közfeladat ellátására rendelkezésre álló, a  jogelőd 
központi költségvetési szerv vagyonkezelésében vagy használatában lévő állami tulajdonú ingó és minden egyéb, 
a  jogelőd központi költségvetési szerv könyveiben vagyonkezeltként nyilvántartott állami tulajdonú vagyonelem 
az Egyetem tulajdonába kerül.”

 (2) A  Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványról, a  Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány 
és a  Debreceni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021.  évi XIII.  törvény 5.  §-a a  következő 
(3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az  Egyetem egészségügyi feladatellátására tekintettel használatba kapott, a  közfeladat-ellátáshoz szükséges 
állami tulajdonú ingó vagyontárgyak az Egyetem tulajdonába kerülnek.”

 (3) A  Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványról, a  Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány 
és a Debreceni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XIII.  törvény 5. § (4) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(4) A  (3) és (3a)  bekezdés szerint átszálló ingóságokról és egyéb vagyonelemekről jegyzőkönyvet kell felvenni, 
amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok és egyéb vagyonelemek 
bekerülési értéke megegyezik az  adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő 
nyilvántartási értékkel.”

57. §  A Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványról, a  Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány és 
a Debreceni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XIII. törvény
a) 5. § (7) bekezdésében a „(3) bekezdés szerinti ingóságok” szövegrész helyébe a „(3) és (3a) bekezdés szerinti 

ingóságok és egyéb vagyonelemek” szöveg,
b) 5. § (8) bekezdésében a „különválását” szövegrész helyébe a „szétválását” szöveg,
c) 8. §-ában az „(5),” szövegrész helyébe a „(3a), (5),” szöveg
lép.

22. A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért 
Alapítvány és az Óbudai Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXII. törvény 
módosítása

58. §  A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány és az Óbudai 
Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXII. törvény a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. alapján az Alapítvány vagyonkezelési 
tevékenységének, továbbá közfeladata ellátásának érdekében az  1/A.  mellékletben meghatározott állami 
tulajdonban álló részesedések (a továbbiakban: részvények), az 1/B. mellékletben meghatározott állami tulajdonban 
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álló befektetési jegyek (a  továbbiakban: befektetési jegyek) az  Alapítvány tulajdonába kerülnek, továbbá 
az  1/C.  mellékletben meghatározott programvégrehajtási és -finanszírozási, valamint támogatási szerződések 
alapján fennálló jogok és kötelezettségek (a  továbbiakban: jogok és kötelezettségek) az  Alapítványra szállnak át. 
Az 1/C. mellékletben szereplő szerződések szerinti jogviszonyba a gazdaságpolitikáért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium helyébe az Alapítvány lép.”

59. §  A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány és az Óbudai 
Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXII. törvény a következő 3/B. §-sal egészül ki:
„3/B.  § A részvényeknek és befektetési jegyeknek az  Alapítvány tulajdonába kerülése, továbbá a  jogok és 
kötelezettségek átszállása tekintetében az Alapítvány alapító okiratának módosításáról az alapítói jogok gyakorlója 
rendelkezik. A tulajdonba kerülés és a jogok és kötelezettségek átszállása vonatkozásában az állam képviseletében 
a miniszter jár el, aki jogosult az államot megillető tulajdonosi jogok gyakorlására és a kötelezettségek teljesítésére.”

60. §  A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány és az Óbudai 
Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021.  évi XXII.  törvény 2. alcíme a  következő 4/A. és 4/B.  §-sal 
egészül ki:
„4/A.  § (1) Ha az  Alapítvány a  tulajdonába adott részvényeket vagy befektetési jegyeket elidegeníti, 
az  elidegenítésből származó bevételnek az  elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét 
a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok megvalósítására köteles fordítani.
(2) Ha az  Alapítvány a  tulajdonába került részvényeket el kívánja idegeníteni, a  tulajdonba adásról rendelkező 
nyilatkozatban előírt módon meghatározott piaci áron köteles annak megvásárlására az államnak – a miniszterhez 
eljuttatott nyilatkozattal – ajánlatot tenni, amelyre tekintettel az  államot vételi jog illeti meg. Ha a  miniszter 
az ajánlat közlésétől számított 90 napon belül úgy nyilatkozik, hogy a részvények tekintetében vételi jogával nem 
kíván élni, vagy ha az ajánlat közlésétől számított 90 napon belül nem tesz nyilatkozatot, úgy az állam vételi joga 
megszűnik.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott vételi jog biztosítására az államot elidegenítési és terhelési tilalom illeti meg.
(4) Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a részvények és a befektetési jegyek tulajdonjoga az államra 
száll vissza.
(5) Az Alapítvány nem jogosult a rá átszállt jogokat és kötelezettségeket harmadik félre átruházni.
(6) Az  Alapítvány az  1/C.  mellékletben meghatározott szerződések alapján befolyó pénzeszközöket 
a szerződésekben szereplő tőkeprogramok céljaival összhangban lévő befektetési politikával rendelkező tőkealapok 
finanszírozására vagy a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok megvalósítására köteles fordítani.
(7) Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a jogok és kötelezettségek az államra szállnak át.
4/B. § (1) Az 1/D. mellékletben szereplő ingatlanokat a magyar állam tulajdonszerzését követően alapítói vagyoni 
juttatásként indulótőke növelése érdekében, ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány 
közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatában meghatározott közfeladata 
ellátása érdekében az Alapítvány tulajdonába kell adni.
(2) Az  1/D.  mellékletben szereplő ingatlanok tulajdonjogát az  Alapítvány terhekkel és kötelezettségekkel együtt 
szerzi meg.
(3) Az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlant – az (1) és (2) bekezdésben foglaltak alapján – a tulajdonátruházási 
szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az  Alapítvány a  tulajdonába adott ingatlant értékesíti, 
az  ingatlan átruházásából származó bevételnek az  átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó 
részét az alaptevékenységét szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Alapítvány 
az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.”

61. §  A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány és az Óbudai 
Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXII. törvény 2. alcíme a következő 4/C. §-sal egészül ki:
„4/C.  § Az 1/D.  melléklet szerinti ingatlanok tekintetében a  tulajdonátruházásnak az  ingatlan-nyilvántartásba 
történő bejegyzésére alkalmas szerződést az  állam nevében a  tulajdonosi joggyakorló miniszter készíti el és 
köti meg.”
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62. § (1) A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány és az Óbudai 
Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXII. törvény 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

 (2) A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány és az Óbudai 
Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021.  évi XXII.  törvény a  6.  melléklet szerinti 1/A.  melléklettel 
egészül ki.

 (3) A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány és az Óbudai 
Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021.  évi XXII.  törvény a  7.  melléklet szerinti 1/B.  melléklettel 
egészül ki.

 (4) A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány és az Óbudai 
Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021.  évi XXII.  törvény a  8.  melléklet szerinti 1/C.  melléklettel 
egészül ki.

 (5) A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány és az Óbudai 
Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021.  évi XXII.  törvény a  9.  melléklet szerinti 1/D.  melléklettel 
egészül ki.

63. §  A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány és az Óbudai 
Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXII. törvény 4. §-ában az „Egyetem” szövegrész helyébe 
az „Alapítvány” szöveg lép.

64. §  A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány és az Óbudai 
Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXII. törvény 8. §-ában az „a 4. §, az” szövegrész helyébe 
az „a 3/A. §, a 4. §, a 4/A. §, a 4/B. §, az” szöveg lép.

23. A Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány 
és a Szegedi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXIII. törvény 
módosítása

65. §  A Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról, a  Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány és a  Szegedi 
Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021.  évi XXIII.  törvény 3.  § (4)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  ingatlan tulajdonjogát az  Alapítvány a  terhekkel együtt szerzi meg, azzal a  kivétellel, hogy az  1.  melléklet 
6. pontja szerinti ingatlan szovjet katonai bázisként történt használata időszakában bekövetkezett környezeti károk 
mentesítése, valamint az  ennek kapcsán keletkezett környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése a  magyar állam 
kötelezettsége.”

66. §  A Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról, a  Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány és a  Szegedi 
Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021.  évi XXIII.  törvény 5.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján – az Egyetem közérdekű 
céljainak megvalósítása, valamint a  KEKVA tv. 1.  mellékletében meghatározott közfeladata ellátása érdekében  – 
a KAÁLI REK Reprodukciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonban álló üzletrészét ingyenesen, 
nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az  Egyetem tulajdonába kell adni annak kötelezettségével, hogy 
a tulajdonba adást követő hat hónapon belül az Egyetem a KAÁLI REK Reprodukciós Központ Korlátolt Felelősségű 
Társaságot megszünteti azzal, hogy a  feladatait az Egyetem látja el. Az Egyetem első alkalommal a 2021. üzleti év 
után járó osztalékra jogosult.”

67. §  A Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról, a  Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány és a  Szegedi 
Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXIII. törvény
a) 1. mellékletében foglalt táblázat D:7 mezőjében a „körforgalom” szövegrész helyébe a „közforgalom” szöveg,
b) 1. mellékletében foglalt táblázat D:8 mezőjében a „körforgalom” szövegrész helyébe a „közforgalom” szöveg
lép.
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24. A Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítványról, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány és a Tokaj-
Hegyalja Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXV. törvény módosítása

68. §  A Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítványról, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány és a Tokaj-Hegyalja Egyetem 
részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXV. törvény 2. alcíme a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A.  § (1) Az  Nvtv. 13.  § (3)  bekezdése, a  Vtv. 36.  § (1)  bekezdése és a  KEKVA tv. 12.  §-a alapján az  Nftv.-ben 
meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló, állami tulajdonban lévő, 3.  melléklet 
szerinti ingatlanokat (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban együtt: ingatlanok) alapítói vagyoni juttatásként 
az indulótőke növelése érdekében, ingyenesen az Alapítvány tulajdonába kell adni.
(2) Az  Alapítvány az  ingatlanokat – a  (3)  bekezdésben foglalt kivétellel – terhekkel együtt szerzi meg. 
Az  (1)  bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy az  Alapítvány az  ingatlanokat terhelő kötelezettségeket 
a 2/B. § (1) bekezdése szerinti szerződésben teljeskörűen átvállalja.
(3) Az  ingatlanokon fennálló vagyonkezelői jog az  Alapítvány tulajdonszerzésével egyidejűleg megszűnik külön 
elszámolás, a beruházások vagyonnyilvántartási átvezetése, rendezése nélkül, azzal, hogy a tulajdonosi joggyakorló 
és a vagyonkezelő a tulajdonba adással érintett ingatlanok tekintetében egymással szemben követelést semmilyen 
jogcímen nem támaszthatnak.
(4) Az  (1)  bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az  ingatlanokhoz funkcionálisan kapcsolódó, 
a  közfeladat-ellátáshoz szükséges ingóságok – a  fennálló vagyonkezelői jog egyidejű megszűnésével  – 
az  Alapítvány tulajdonába kerülnek. Az  átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az  átadó és 
az  átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az  átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az  adott 
vagyonelemre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 50. § (4) bekezdése szerinti értékkel.”

69. §  A Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítványról, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány és a Tokaj-Hegyalja Egyetem 
részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXV. törvény 2. alcíme a következő 2/B. §-sal egészül ki:
„2/B.  § (1) A  2/A.  § (1)  bekezdése 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.
(2) Az  ingatlanok tekintetében a  2/A.  § hatálybalépésének napjától a  miniszter gyakorolja az  államot megillető 
tulajdonosi jogokat és teljesíti a  kötelezettségeket. A  miniszter tulajdonosi joggyakorlói minőségét – kérelmére  – 
az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni.”

70. §  A Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítványról, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány és a Tokaj-Hegyalja Egyetem 
részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXV. törvény 2. alcíme a következő 2/C. §-sal egészül ki:
„2/C.  § A Tiszavasvári belterület 6556 és a  Tokaj belterület 594/35 és 594/37 helyrajzi számú ingatlanokhoz 
funkcionálisan kapcsolódó, közfeladat-ellátáshoz szükséges ingóságok a  fennálló vagyonkezelői jog egyidejű 
megszűnésével az Alapítvány tulajdonába kerülnek. Az átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet 
az  átadó és az  átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az  átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik 
az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.”

71. §  A Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítványról, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány és a Tokaj-Hegyalja Egyetem 
részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXV. törvény 2. alcíme a következő 2/D. §-sal egészül ki:
„2/D. § (1) A KEKVA tv. 13. § (1) és (8) bekezdése alapján az Alapítvány KEKVA tv. 1. melléklete szerinti közfeladata 
ellátását és közérdekű céljainak megvalósítását szolgáló, a  Bodrogkeresztúr 2717/29 helyrajzi számú, állami 
tulajdonban álló ingatlanon az  Alapítvány javára ingyenes, határozatlan időre szóló, közfeladathoz rendelt 
vagyonkezelői jogot kell alapítani.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti vagyonkezelői jog megalapításával egyidejűleg az  (1)  bekezdés szerinti ingatlanban 
a közfeladat ellátására rendelkezésre álló állami tulajdonú ingó vagyontárgyak (e § alkalmazásában a továbbiakban: 
ingóságok) ingyenesen az  Alapítvány tulajdonába kerülnek. Az  átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, 
amelyet az  átadó és az  átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az  átszálló ingóságok bekerülési értéke 
megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.”

72. §  A Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítványról, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány és a Tokaj-Hegyalja Egyetem 
részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXV. törvény a 10. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
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73. §  A Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítványról, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány és a Tokaj-Hegyalja Egyetem 
részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXV.  törvény 6. §-ában az „a 3. § (1), (5) és (7) bekezdése, a 4. §, 
a 7. §, valamint az 1. és a 2. melléklet” szövegrész helyébe az „a 2/A. §, a 2/C. §, a 2/D. §, a 3. § (1), (5) és (7) bekezdése, 
a 4. §, valamint az 1–3. melléklet” szöveg lép.

25. Az egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és 
nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIII. törvény 
módosítása

74. §  Az egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi 
szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIII. törvény 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdés szerinti vagyonjuttatásra nem kell alkalmazni az  Nvtv. 13.  § (4) és (5), valamint (7) és 
(8) bekezdésében foglaltakat.”

75. §  Az egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi 
szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló 2021.  évi XXXIII.  törvény 5.  § (2)  bekezdésében a  „(4)” 
szövegrész helyébe az „(1a) és (4)” szöveg lép.

26. Záró rendelkezések

76. § (1) Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 66. § 2021. december 28-án lép hatályba.
 (3) A 2. alcím, a 6. alcím, a 11. § (2) és (3) bekezdése, a 12. §, a 17. §, a 18. § b) pontja, a 19. § a) pontja, a 20. §, a 22–24. §, 

a  10. alcím, a  32.  § (2)  bekezdése, a  33–36.  §, a  37.  § b)–d), f )–i) és k)  pontja, a  38.  §, a  16. alcím, a  22. alcím, 
az 1. melléklet, a 3. melléklet és az 5–9. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.

 (4) A 21. § az e törvény kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.
 (5) A 37. § a) és j) pontja 2022. február 1-jén lép hatályba.
 (6) A 25. § és a 26. § 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

77. § (1) A 6. alcím, a 47. §, az 53. § b) pontja és a 74. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak 
minősül.

 (2) A  39.  §, a  14. alcím, a  43.  § a)  pontja, a  48.  §, a  49.  § a) és b)  pontja, a  18. alcím, a  19. alcím, az  54.  §, az  56.  § 
(1) és (2) bekezdése, az 57. § b) pontja, az 58. §, a 60. §, a 62. §, a 63. §, a 23. alcím, a 68. §, a 70–72. §, a 74. § és 
a 4–10. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

78. § (1) A 2. alcím
a) az elbocsátott munkavállalók támogatását szolgáló Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (EGAA) 

és az  1309/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. április 28-i (EU)  2021/691 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet,

b) az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) létrehozásáról és az  1296/2013/EU rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2021. június 24-i (EU) 2021/1057 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
 (2) A 4. alcím a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36 EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvnek való megfelelést szolgálja.
 (3) A 16. alcím az elbocsátott munkavállalók támogatását szolgáló Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (EGAA) 

és az 1309/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. április 28-i (EU) 2021/691 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2021. évi CXLVII. törvényhez
„1. melléklet a 2011. évi CCIV. törvényhez

Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei

A B C

1 I. Egyetemek

2 I/A. Állami egyetemek

3
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 
Budapest

4 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

5 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest

6 Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest

7 Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest

8 I/B. Nem állami egyetemek

9
Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, 
Budapest

10 Állatorvostudományi Egyetem, Budapest

11 Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest

12 Debreceni Egyetem, Debrecen

13 Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen

14 Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger

15 Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest

16 Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

17 Közép-európai Egyetem, Budapest

18 Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Gödöllő

19 Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest

20
Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, 
Budapest

21 Miskolci Egyetem, Miskolc

22 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest

23 Óbudai Egyetem, Budapest

24 Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem, Budapest

25 Pannon Egyetem, Veszprém

26 Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest

27 Pécsi Tudományegyetem, Pécs

28 Semmelweis Egyetem, Budapest

29 Soproni Egyetem, Sopron

30 Széchenyi István Egyetem, Győr

31 Szegedi Tudományegyetem, Szeged

32 Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest

33 II. NEM ÁLLAMI ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETEMEI

34 Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest

35 Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest

36 Dunaújvárosi Egyetem, Dunaújváros

37 Edutus Egyetem, Tatabánya

38 Gál Ferenc Egyetem, Szeged

39 Kodolányi János Egyetem, Székesfehérvár
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40 Milton Friedman Egyetem, Budapest

41 Neumann János Egyetem, Kecskemét

42 Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza

43 Tokaj-Hegyalja Egyetem, Sárospatak

44 III. FŐISKOLÁK

45 III/A. Állami főiskolák

46 Eötvös József Főiskola, Baja

47 III/B. Nem állami főiskolák

48 A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest

49 Adventista Teológiai Főiskola, Pécel

50 Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác

51 Baptista Teológiai Akadémia, Budapest

52 Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, Budapest

53 Brenner János Hittudományi Főiskola, Győr

54 Budapest Kortárstánc Főiskola, Budapest

55 Egri Hittudományi Főiskola, Eger

56 Esztergomi Hittudományi Főiskola, Esztergom

57 Gábor Dénes Főiskola, Budapest

58 IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola, Budapest

59 Pápai Református Teológiai Akadémia, Pápa

60 Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs

61 Pünkösdi Teológiai Főiskola, Budapest

62 Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest

63 Sárospataki Református Teológiai Akadémia, Sárospatak

64 Sola Scriptura Teológiai Főiskola, Biatorbágy

65
Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, 
Nyíregyháza

66 Szent Bernát Hittudományi Főiskola, Zirc

67 Szent Pál Akadémia, Budapest

68 Tomori Pál Főiskola, Budapest

69 Veszprémi Érseki Főiskola, Veszprém

70 Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, Budapest

71 Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest
”
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2. melléklet a 2021. évi CXLVII. törvényhez

 1. Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 1. melléklete a következő XVI. résszel egészül ki:
„XVI. A hit- és erkölcstanoktatásban, a fakultatív hitoktatásban közreműködő, továbbá az egyházi jogi 
személy vagy annak belső egyházi jogi személye által fenntartott iskolában nem a saját felekezetnek 
megfelelő hittant oktató nyilvántartása
A nyilvántartás a tevékenység ellenőrzése finanszírozásának ellenőrzése céljából tartalmazza a személy:
a) oktatási azonosító számát,
b) végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat,
c) munkavégzésének helyét,
d) munkaidejének mértéket,
e) foglalkoztatójának megnevezését,
f ) elektronikus levelezési címét.
A nyilvántartásból a munkajogi jogviszony megszűnését követő 30 napon belül az adatokat törölni kell.”

3. melléklet a 2021. évi CXLVII. törvényhez

 1. Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 1/A. melléklet II. rész 1. pontja a következő u) alponttal 
egészül ki:
(A tanulók és a  képzésben részt vevő személyek nyilvántartása a  tanulók és a  képzésben részt vevő személyek alábbi 
személyes adatait tartalmazza:)
„u) legmagasabb iskolai végzettségével és szakképesítésével, illetve szakképzettségével kapcsolatos adatokat.”

4. melléklet a 2021. évi CXLVII. törvényhez

 1. A  közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021.  évi IX.  törvény 1.  mellékletében foglalt 
táblázat B:4 mezője helyébe a következő mező lép:
„

(B)

(4) 1. a Debreceni Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói jogainak gyakorlása, működési feltételei, 
intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása,
2. a Debreceni Egyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység folytatása,
b) egészségügyi tevékenység folytatása,
c) agrár- és élelmiszertudományi kutatás-fejlesztés folytatása,
d) további, az a) alpontba nem sorolt, a felsőoktatási intézmény képzési tevékenységéhez kapcsolódó 
oktatás,
e) a felsőoktatási intézmény alaptevékenységéből származó szellemi értékek közösségi célú 
megismertetésével és gazdasági hasznosításával hozzájárulás a térsége társadalmi és gazdasági 
fejlődéséhez,
3. a magyar felsőoktatás gazdasági, társadalmi és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése érdekében
a) oktatási, tudományos kutatási, hallgatói, tanulói, oktatói, kutatói, tanári támogatási program 
működtetése,
b) rászorultsági alapú támogatás biztosítása,
c) tehetséggondozó programok működésének támogatása,
d) a hazai oltóanyag-előállítás kutatás-fejlesztési és gyártástechnológiai tudásának megalapozása, 
fejlesztése, működtetése.

”
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 2. A  közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021.  évi IX.  törvény 1.  mellékletében foglalt 
táblázat B:10 mezője helyébe a következő mező lép:
„

(B)

(10) 1. a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói jogainak gyakorlása, 
működési feltételei, intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása,
2. a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység folytatása,
b) további, az a) alpontba nem sorolt, a felsőoktatási intézmény képzési tevékenységéhez kapcsolódó 
oktatás,
c) a genetikai változatosság és a hazai mezőgazdaság genetikai anyagainak védelme, jogszabályban 
meghatározott jelentős növényfajok, változatok, fajták és vad rokonfajok mint génforrások 
megőrzésében és fenntartásában való közreműködés,
d) a felsőoktatási intézmény alaptevékenységéből származó szellemi értékek közösségi célú 
megismertetésével és gazdasági hasznosításával hozzájárulás a térsége társadalmi és gazdasági 
fejlődéséhez,
3. a magyar felsőoktatás gazdasági, társadalmi és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése érdekében
a) oktatási, tudományos kutatási, hallgatói, tanulói, oktatói, kutatói, tanári támogatási program 
működtetése,
b) rászorultsági alapú támogatás biztosítása,
c) tehetséggondozó programok működésének támogatása,
4. a Gödöllői Királyi Kastély, Park és Kápolna üzemeltetését, hasznosítását végző jogi személy útján
a) a Gödöllői Királyi Kastély, Park és Kápolna működtetése és fejlesztése,
b) múzeumi, kulturális és turisztikai nevelési-oktatási tevékenységek folytatása,
c) kulturális célú és közcélú ingatlanhasznosítás.

”

5. melléklet a 2021. évi CXLVII. törvényhez

 1. A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány és az Óbudai 
Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXII. törvény 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 
18. sorral egészül ki:
„

(A B C D)

18 BUDAPEST 36559/4 1/1 kivett lakóház, udvar
”

6. melléklet a 2021. évi CXLVII. törvényhez
„1/A. melléklet a 2021. évi XXII. törvényhez

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú társasági részesedés

A B

1 Gazdasági társaság megnevezése Részesedés megjelölése

2
Széchenyi Alapok Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

3000 db „A” sorozatú törzsrészvény

”
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7. melléklet a 2021. évi CXLVII. törvényhez
„1/B. melléklet a 2021. évi XXII. törvényhez

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú befektetési jegyek

A B C

1 TŐKEALAP MEGNEVEZÉSE ÉRTÉKPAPÍROK MEGJELÖLÉSE ISIN KÓD

2
Gazdaságfejlesztési Magántőkealap 
Beruházásfejlesztési Részalap

1 db „A” sorozatú befektetési jegy HU0000728951

3
Gazdaságfejlesztési Magántőkealap 
Gazdaságújraindítási Részalap

1 db „B” sorozatú befektetési jegy HU0000728969

4
Gazdaságfejlesztési Magántőkealap 
Telekommunikációs Részalap

1 db „C” sorozatú befektetési jegy HU0000728977

”

8. melléklet a 2021. évi CXLVII. törvényhez
„1/C. melléklet a 2021. évi XXII. törvényhez

Az Alapítvány részére átszálló jogok és kötelezettségek

A B

1 KÖTELEZETT NEVE A JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ SZERZŐDÉS

2
Széchenyi Alapok Kockázati Tőkealap-kezelő 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2010. szeptember 30. napján létrejött  
K/SZ/45/2011. számú Regionális Tőkebefektetési 
Alap Programvégrehajtási- és finanszírozási 
Szerződés

3
Széchenyi Alapok Kockázati Tőkealap-kezelő 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2017. június 21. napján létrejött NGM/18766/2017. 
számú Támogatási Szerződés

4
Széchenyi Alapok Kockázati Tőkealap-kezelő 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2017. június 21. napján létrejött NGM/18768/2017. 
számú Támogatási Szerződés

5
Széchenyi Alapok Kockázati Tőkealap-kezelő 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2017. június 21. napján létrejött NGM/18771/2017. 
számú Támogatási Szerződés

6
Széchenyi Alapok Kockázati Tőkealap-kezelő 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2018. február 26. napján létrejött  
NGM_SZERZ/95/2018. számú Támogatási Szerződés

7
Széchenyi Alapok Kockázati Tőkealap-kezelő 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2019. november 18. napján létrejött  
PM_SZERZ/415/2019. számú Támogatási Szerződés

”
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9. melléklet a 2021. évi CXLVII. törvényhez
„1/D. melléklet a 2021. évi XXII. törvényhez

A magyar állam tulajdonszerzését követően az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú 
ingatlanok

A B C D

1 TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM

BMSK BERUHÁZÁSI, MŰSZAKI 

FEJLESZTÉSI, SPORTÜZEMELTETÉSI 

ÉS KÖZBESZERZÉSI ZÁRTKÖRŰEN 

MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

TULAJDONI HÁNYADA

MEGNEVEZÉS

2 BUDAPEST 23757 1/1 kivett épület, udvar

3 BUDAPEST 23752/5 1/1 kivett üdülő

4 BUDAPEST 23752/4 1/1
kivett üdülő, csónaktároló, 

udvar

5 BUDAPEST 23749/1 1/1
kivett üdülő és vendéglő és 

szolgáltatóház, udvar

6 BUDAPEST 23759/3 1/1 kivett csónakház, udvar

7 BUDAPEST 60055 1/1 kivett üdülőépület, udvar

8 BUDAPEST 60056 1/1 kivett üdülőépület, udvar
”

10. melléklet a 2021. évi CXLVII. törvényhez
„3. melléklet a 2021. évi XXV. törvényhez

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A B C D

1 TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM
MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI 

HÁNYADA
MEGNEVEZÉS

2 TOKAJ 1426/3 1/1 kivett panzió

3 TOKAJ 1426/6 1/1 kivett középiskola és udvar

4 TOKAJ 1430 1/1 kivett sporttelep
”
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2021. évi CXLVIII. törvény
egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról*

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

1. §  A lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástv.) 45. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A bérleti jogviszony (1) bekezdés szerinti fennállása időtartamának megállapításakor
a) a 23/A. § (2) bekezdése és a 26. § szerinti cserelakás felajánlása esetén – ha a bérlő személye azonos – az érintett 
lakásra és a korábbi lakásra vonatkozó határozatlan idejű bérleti jogviszony időtartamát,
b) ha az (1) bekezdés szerinti lakások bérleti jogának bérlők közti cseréjére került sor, a cserével érintett korábbi és 
jelenlegi lakásra vonatkozó határozatlan idejű bérleti jogviszony időtartamát,
c) ha a bérelt lakás bővítése miatt a bővített lakásra új bérleti jogviszonyt létesítettek, – ha a bérlő személye azonos – 
a bővítés előtti és a bővített lakásra vonatkozó határozatlan idejű bérleti jogviszony időtartamát,
d) a bérleti jogviszony 32.  § szerinti folytatójának minősülő személyek és jogelődjeik bérleti jogviszonyának 
időtartamát
össze kell számítani.”

2. §  A Lakástv. 51.  § (1)  bekezdésében az  „illetve az” szövegrész helyébe az  „illetve – vételi jog gyakorlása 
esetén – az” szöveg lép.

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

3. §  A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi 
XX. törvény 37. § (3) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
[Az adatszolgáltatást az (1), (1a) és (2) bekezdés alapján igénybe vevő szervek –]
„l) a (2) bekezdés h) pontja szerinti ingatlan-nyilvántartás és földhasználati nyilvántartás szervei,”
(kivételével – az  adatátadást kizárólag akkor kezdeményezhetik, ha jogszabályban előírt feladataik ellátása érdekében 
az  általuk kezelt adatok időszerűségét biztosítani kell, és csak azokra az  érintettekre vonatkozóan, akiknek az  adataira 
nézve az időszerűséget biztosítani kell.)

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

4. §  Az egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi 
XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 4. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének célja:)
„f ) az egyéni betegút követése.”

5. §  Az Eüak. 22/E. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Az  orvosszakértői, rehabilitációs szerv, rehabilitációs hatóság, valamint a  keresőképtelenségi felülvizsgálati 
feladatot ellátó egészségbiztosítási szerv a  4.  § (2)  bekezdés f )  pontja szerinti célból, törvényben meghatározott 
feladata ellátása során, az ehhez szükséges mértékű egészségügyi adathoz az EESZT útján is hozzáférhet.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. december 14-i ülésnapján fogadta el.
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6. § (1) Az Eüak. 35/Q. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  (3)  bekezdés szerinti adatszolgáltatók a  (3)  bekezdés szerinti adatszolgáltatás teljesítése érdekében 
megküldik az egészségbiztosítási szerv részére az érintett személy nevét, társadalombiztosítási azonosító jelét vagy 
egyéb, az ellátás során használt azonosítóját, amely adatok tekintetében az egészségbiztosítási szerv az átadáskor 
a Társadalombiztosítási Azonosító Jel pszeudonimizálásával kapcsolati kódot (a továbbiakban: pszeudo-TAJ) képez 
és az adatokat a kód képzésével egyidejűleg törli.
(3b) A  (3a)  bekezdés szerinti adatok – az  érintett kérelmére vagy hozzájárulásával – a  4.  § (1)  bekezdés f )  pontja 
szerinti célból állíthatóak vissza.”

 (2) Az Eüak. 35/Q. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  azonos betegre a  regiszterben tárolt koronavírus-fertőzési és ezzel összefüggő ellátási adatokat a  betegre 
vonatkozó első adat regiszterbe történő felvételétől számított 10 év elteltével meg kell fosztani a  (3b)  bekezdés 
szerinti személyes azonosítás lehetőségétől.”

7. §  Az Eüak. a következő 36/B. §-sal egészül ki:
„36/B.  § (1) Az  egészségbiztosítási szerv a  koronavírus fertőzési és ellátási adatokra vonatkozó adatszolgáltatás 
keretében a 35/Q. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatóknál 2020. január 1. napjától keletkezett, adatszolgáltatási 
kötelezettség keretében a pandémia-értékelő regiszter részére átadott adatokat kezeli.
(2) Az e törvény szerinti betegségregisztert vezető szerv a 2009. január 1-jét követően az egészségbiztosítási szerv 
adatkezelésébe került adatokat a 16. § (13) bekezdése szerinti kapcsolati kóddal kezeli.
(3) Az egészségbiztosítási szerv az egyes járványügyi védekezést szolgáló pandémia-értékelő regiszterre vonatkozó 
részletes szabályokról szóló jogszabály alapján részére átadott, az érintett személyek nevére, társadalombiztosítási 
azonosító jelére, vagy egyéb, az  ellátás során használt azonosítójára vonatkozó adatok tekintetében 
2022. január 15-éig pszeudo-TAJ képzésével kapcsolati kódot képez és az adatokat törli.”

8. §  Az Eüak. 35/Q. § (1) bekezdésében az „az egyéni betegút követés” szövegrész helyébe az „a 4. § (1) bekezdés f ) pontja 
szerinti egyénibetegút-követés” szöveg lép.

9. §  Hatályát veszti az Eüak.
a) 35/Q. § (2) bekezdés a) pont aa) és ae) alpontja,
b) 35/Q.  § (2)  bekezdés c)  pontjában az  „a Covid–19 elleni védőoltásra történő regisztráció időpontját,” 

szövegrész.

4. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

10. §  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) a 100. §-t követően a következő alcímmel és 
100/A. §-sal egészül ki:
„A lovasterápia, valamint a fogyatékos és a sérült személynek nyújtott lovas szolgáltatások keretében 
végzett tevékenység
100/A.  § (1) A  lovasterápia, valamint a  fogyatékos és a  sérült személynek nyújtott lovas szolgáltatások keretében 
végzett tevékenység sérült, fogyatékos vagy pszichológiai kezelés alatt álló személy gyógyítására, készségei 
fejlesztésére, egészségi és pszichés állapotának javítására irányuló speciális-fejlesztő rehabilitációs szolgáltatás.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti tevékenységet végző személyek képzésére vonatkozó szabályokat az  e  törvény 
felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet határozza meg.”

11. §  Az Eütv. 247. § (3) bekezdése a következő t) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„t) a lovasterápiát, valamint a  fogyatékos és a  sérült személynek nyújtott lovas szolgáltatásokat végző személyek 
képzésére vonatkozó szabályokat”
(rendeletben állapítsa meg.)
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5. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

12. §  A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 61/D. § (1a) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1a) A NÖRI javaslatára a Bizottság határozatban dönt az egyes helyszínek nemzeti emlékponttá nyilvánításáról.”

13. §  A Kötv. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

14. §  A Kötv.
a) 7. § 21a. pontjában a „kultúráért felelős miniszter rendeletében” szövegrész helyébe a „Nemzeti Emlékhely és 

Kegyeleti Bizottság (a továbbiakban: Bizottság)” szöveg,
b) 61/D. § (1) bekezdés c) pontjában a „Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság (a továbbiakban: Bizottság)” 

szövegrész helyébe a „Bizottság” szöveg,
c) 61/D. § (1) bekezdés d) pontjában, 61/H. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 93. § (1) bekezdés 23. pontjában 

a „nemzeti” szövegrész helyébe a „nemzeti és történelmi” szöveg,
d) 93.  § (1)  bekezdés 23.  pontjában a  „meghatározza” szövegrész helyébe a  „meghatározza a  nemzeti és 

történelmi emlékhely használati tervének elkészítésével, a támogatás elbírálásának rendjével,” szöveg
lép.

15. §  Hatályát veszti a Kötv.
a) 23/G. § (5) bekezdése,
b) 61/D. § (2) bekezdésében az „a nemzeti emlékpontokkal,” szövegrész,
c) 64/B. §-a,
d) 93. § (6) bekezdés a) pontja.

6. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló  
2008. évi XCIX. törvény módosítása

16. § (1) Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 
(a továbbiakban: Emtv.) 11. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Azt az előadó-művészeti szervezetet lehet nemzeti előadó-művészeti szervezetnek minősíteni, amelynek)
„a) fenntartója az  állam, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, vagy az  e  törvény szerinti 
közszolgáltatási szerződése van az állammal,”

 (2) Az Emtv. 11. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Azt az előadó-művészeti szervezetet lehet kiemelt előadó-művészeti szervezetnek minősíteni, amelynek)
„a) fenntartója helyi önkormányzat, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, vagy az  e  törvény 
szerinti közszolgáltatási szerződése van helyi önkormányzattal,”

17. §  Az Emtv. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 46/B. §-sal egészül ki:
„46/B.  § Az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. törvény 
hatálybalépését megelőzően állami vagy önkormányzati fenntartásból közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő 
alapítvány fenntartásába került előadó-művészeti szervezetnek az állami vagy önkormányzati fenntartás időtartama 
alatt a 11. § (2) vagy (3) bekezdése szerint szerzett minősítését a fenntartó személyében bekövetkezett változás nem 
érinti.”
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7. A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosítása

18. §  A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (a  továbbiakban: MMA tv.) 14.  § k)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Az MMA közgyűlése)
„k) dönt – az i) pont ia) alpontjában foglalt eltéréssel – az MMA általi kötelezettségvállalásról (a továbbiakban: egyéb 
kötelezettségvállalás), ha
ka) annak értéke meghaladja az 500 millió forintot és
kb) annak tárgya nem a  27.  § (7)  bekezdése szerinti gazdasági társaság működési célú, az  MMA költségvetéséből 
való támogatása;”

19. §  Az MMA tv. 28/D. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  Nemzet Művésze díj birtokosa egy évben csak egy személy díjban való részesítésére tehet javaslatot. 
Ha a Nemzet Művésze díj birtokosa több személyre tesz javaslatot, akkor a díj odaítéléséről való döntéshozatalnál 
egyik javaslattétele sem vehető figyelembe.”

20. §  Az MMA tv. 11. alcíme a következő 30/D. §-sal egészül ki:
„30/D.  § A Módtv2.-vel megállapított 7.  § (9)  bekezdését első alkalommal a  2022. évi Nemzet Művésze díjak 
odaítélését követően kell alkalmazni azzal, hogy ezen egyszeri alkalommal nemcsak a  Nemzet Művésze díj 
2022. évi díjazottja választható – az Alapszabályban rögzített feltételekkel és az Alapszabály szerinti egyszerűsített 
eljárásban – rendes taggá, hanem a Nemzet Művésze címet a 2022. évet megelőzően elnyert díjazott is.”

21. §  Az MMA tv. 14. § c) pontjában az „a tagok megválasztásról” szövegrész helyébe az „a tagok megválasztásáról” szöveg lép.

8. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról 
szóló 2011. évi CXXXII. törvény módosítása

22. §  A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CXXXII. törvény (a továbbiakban: NKE tv.) a következő 1/B. §-sal egészül ki:
„1/B.  § Az Egyetem alaptevékenységként ellátja a  közszolgálati tisztviselők és a  kormányzati igazgatási szervek 
kormánytisztviselőinek képzését, továbbképzését, valamint jogszabályban vagy közjogi szervezetszabályozó 
eszközben részére meghatározott egyéb képzési és továbbképzési feladatokat.”

23. §  Az NKE tv. 36. § (4) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Egyetem költségvetésében kell biztosítani)
„f ) a 13.  § (1)  bekezdése szerinti vezényelt, kirendelt állomány illetményének egyetemi illetményre történő 
kiegészítése költségeit.”

24. §  Az NKE tv.
a) 7.  § (1)  bekezdés g)  pontjában és 9/C.  § a)  pontjában a „költségvetésének” szövegrész helyébe az „elemi 

költségvetésének” szöveg,
b) 13.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „vezényléssel” szövegrész helyébe a „vezényléssel vagy közalkalmazotti 

jogviszony keretében” szöveg,
c) 13.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a  „vezényléssel, valamint” szövegrész helyébe a  „vezényléssel vagy 

közalkalmazotti jogviszony keretében,” szöveg,
d) 13. § (1) bekezdés d) pontjában a „kormánytisztviselő” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselő kinevezéstől 

eltérő foglalkoztatás keretében” szöveg,
e) 13.  § (1)  bekezdés e)  pontjában a „honvédelmi alkalmazott” szövegrész helyébe a „honvédelmi alkalmazott 

kinevezéstől eltérő foglalkoztatás keretében,” szöveg,
f ) 23/A. §-ában a „felsőoktatás sajátosságaira” szövegrész helyébe a „felsőoktatás vagy a képzés sajátosságaira” 

szöveg,
g) 33. § (2) bekezdés f ) pontjában az „adó- és vámhatósági” szövegrész helyébe a „pénzügyőri státuszon adó- és 

vámhatósági” szöveg
lép.
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25. §  Hatályát veszti az NKE tv. 37. §-a.

9. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

26. § (1) A  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a  továbbiakban: Mötv.) 71.  § (1) és 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A főpolgármester megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 1 500 000 forint. 
A főpolgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott költségtérítésre, valamint a minisztert jogszabály 
alapján megillető egyéb juttatásokra jogosult.
(2) A  megyei jogú város polgármestere, a  fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának 
időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 1 300 000 forint.”

 (2) Az Mötv. 71. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg
a) 40%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében;
b) 50%-a az 501–1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
c) 55%-a az 1501–2000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
d) 60%-a a 2001–5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
e) 65%-a az 5001–10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
f ) 75%-a a 10 001–30 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
g) 85%-a a 30 000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében.”

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

27. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a  továbbiakban: Nftv.) 117/C.  §-a a  következő (4f ) és 
(4g) bekezdéssel egészül ki:
„(4f ) Az (1) bekezdés szerinti fenntartóváltással érintett felsőoktatási intézmény a fenntartóváltást követő első üzleti 
évi számviteli beszámolójának mérlegében, a (4a)–(4c) bekezdésekben foglaltak végrehajtását követően kimutatott 
negatív tőketartalékot köteles az  eredménytartalék terhére megszüntetni, továbbá az  ezt követően kimutatott 
eredménytartalék negatív összegét a  fenntartó ez  irányú döntése alapján a  jegyzett tőke terhére részben vagy 
egészen megszüntetheti. A  2021. január 1-je előtti (1)  bekezdés szerinti fenntartóváltással érintett felsőoktatási 
intézmény a  saját tőke ezen bekezdésben meghatározott átrendezését a  2021. december 31-ei fordulónappal 
elkészített beszámolójának mérlegében hajtja végre a  fenntartóváltást követő első üzleti évi beszámolója 
mérlegében kimutatott negatív tőketartalék, illetve negatív eredménytartalék figyelembevételével.
(4g) Az  (1)  bekezdés szerinti fenntartóváltással érintett felsőoktatási intézményt fenntartó alapítvány a  számviteli 
jogszabályok szerinti beszámolójának mérlegében tartós részesedésként mutatja ki a  fenntartott felsőoktatási 
intézmény azonos mérlegfordulónapra készített számviteli beszámolója mérlegében kimutatott saját tőke könyv 
szerinti értékét a tőkeváltozással szemben.”

28. §  Az Nftv. 28. § (7) bekezdésében a „közérdekű” szövegrész helyébe a „közfeladatot ellátó közérdekű” szöveg lép.

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

29. §  A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az  állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi 
CXXVII. törvény a következő 54. §-sal egészül ki:
„54.  § Az állatorvosi tevékenység végzését önálló tevékenység formájában 2016. december 31. napját követően 
megkezdő és az  egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. törvény 
hatálybalépésekor folytató állatorvos vonatkozásában a 36. § (2) bekezdését az önálló tevékenység megkezdésének 
évét követő hatodik év első napjától, a 36. § (3) bekezdését 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 235. szám 11433

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

30. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 12. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

13. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

31. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 182.  § (3a)  bekezdésében a „közérdekű vagyonkezelő 
alapítvány” szövegrész helyébe a  „közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, illetve közérdekű 
vagyonkezelő alapítvány” szöveg lép.

14. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló  
2019. évi CXXII. törvény módosítása

32. §  A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 
22. § (1) bekezdés i) pont ie) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Egészségügyi szolgáltatásra jogosult – az e törvény szerint biztosított, valamint a 3. § szerint egészségügyi szolgáltatásra 
jogosult személyeken túl – az, aki a következő feltételek valamelyikének megfelel:)
„ie) az a  szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a  nemzeti 
felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében 
államilag támogatott, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzési formában hallgatói jogviszonyban 
áll, vagy közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, vagy általa fenntartott intézmény által alapított 
ösztöndíjban részesül.”

15. A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló  
2020. évi CXLVIII. törvény módosítása

33. §  A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi 
CXLVIII. törvény (a továbbiakban: 2020. évi CXLVIII. törvény) 30. § (3) bekezdésének az MMA tv. 7. § (9) bekezdését 
megállapító rendelkezése az „a (4)–(7) bekezdésben foglaltak” szövegrész helyett az „a (4)–(8) bekezdésben foglaltak” 
szöveggel lép hatályba.

34. §  Hatályát veszti a 2020. évi CXLVIII. törvény 110. § (6) bekezdésében az „és a 38. §” szövegrész.

35. §  Nem lép hatályba a 2020. évi CXLVIII. törvény 38. §-a.

16. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló  
2021. évi IX. törvény módosítása

36. §  A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a  továbbiakban: 
KEKVA tv.) 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
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17. A Magyar Kultúráért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Kultúráért Alapítvány és a Petőfi 
Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő vagyonjuttatásról szóló 
2021. évi XVI. törvény módosítása

37. §  A Magyar Kultúráért Alapítvány létrehozásáról, valamint a  Magyar Kultúráért Alapítvány és a  Petőfi Irodalmi 
Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XVI. törvény 
(a továbbiakban: MKA tv.) 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  Budapest III. kerület 18386/9 helyrajzi számú, valamint a  Budapest III. kerület 18019 helyrajzi számú 
ingatlanok esetében az  ingyenes használatot – az  ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogokat nem sértve – 
a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: MNV Zrt.) számára 
biztosítani kell, az MNV Zrt. és a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok, valamint az MNV Zrt. által 
az ingatlanokban elhelyezett központi költségvetési szervek ezen ingatlanokban ellátott feladatainak fennállásáig.”

38. §  Az MKA tv. 3. alcíme a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A.  § Az Nvtv. 13.  § (3)  bekezdése és a Vtv. 36.  § (1)  bekezdése alapján az  állam tulajdonában lévő, 4.  melléklet 
szerinti ingatlanok ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az  Alapítványnak a  KEKVA tv. 
1. mellékletében meghatározott közfeladatai megvalósítása érdekében a közfeladat ellátásban közreműködő Petőfi 
Kulturális Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: PKÜ) tulajdonába kerülnek.”

39. §  Az MKA tv. 3. alcíme a következő 4/B. §-sal egészül ki:
„4/B. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő, a Budapest 
belterület 23796/32 helyrajzi számú, „kivett üdülő és sporttelep és park” megnevezésű ingatlan ingyenesen, 
nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az  Alapítványnak a  KEKVA tv. 1.  mellékletében meghatározott 
közfeladatai megvalósítása érdekében a közfeladat-ellátásban közreműködő PKÜ tulajdonába kerül.
(2) Az (1) bekezdés szerinti vagyonjuttatásra nem kell alkalmazni a Nvtv. 6. § (1) bekezdésében foglaltakat.”

40. §  Az MKA tv. 3. alcíme a következő 4/C. §-sal egészül ki:
„4/C.  § (1) A  PKÜ a  4/B.  § szerinti ingatlan és a  4.  melléklet szerinti ingatlanok tulajdonjogát az  azokon fennálló 
terhekkel együtt szerzi meg.
(2) A 4/A. § és a 4/B. § szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a 4/B. § szerinti ingatlanban, valamint a 4. melléklet 
szerinti ingatlanokban elhelyezett állami tulajdonú ingóságok e törvény erejénél fogva, a fennálló vagyonkezelői jog 
egyidejű megszűnésével a PKÜ tulajdonába kerülnek.”

41. §  Az MKA tv. 3. alcíme a következő 4/D. §-sal egészül ki:
„4/D. § (1) A 4/B. § szerinti ingatlannal és a 4. melléklet szerinti ingatlanokkal átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet 
kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési 
értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.
(2) A  4/B.  § szerinti ingatlan és a  4.  melléklet szerinti ingatlanok tekintetében a  tulajdonosváltozás ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a tulajdonosi joggyakorló MNV Zrt. készíti elő és köti meg 
a PKÜ-vel.”

42. §  Az MKA tv. 3. alcíme a következő 4/E. §-sal egészül ki:
„4/E. § A PKÜ-t az e  törvényből fakadó jogok és kötelezettségek vonatkozásában az Ügynökség jogutódjának kell 
tekinteni.”

43. §  Az MKA tv. a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

44. §  Az MKA tv. 6. §
a) (1) bekezdésében az „(1), (3) és (5) bekezdése” szövegrész helyébe az „(1), (1a), (3) és (5) bekezdése, a 4/A. § és 

a 4/C. §” szöveg, a „13–20. pontja” szövegrész helyébe a „13–20. pontja, valamint a 4. melléklet” szöveg,
b) (2) bekezdésében a „4. §” szövegrész helyébe a „4. §, 4/B. §” szöveg
lép.
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45. §  Hatályát veszti az  MKA tv. 3.  § (1)  bekezdésében az „azzal, hogy a  Budapest III. kerület 18386/9 helyrajzi számú, 
valamint a Budapest III. kerület 18019 helyrajzi számú ingatlan ingyenes használatát határozatlan időre biztosítani 
kell a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: MNV Zrt.) számára” 
szövegrész.

18. Az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi LX. törvény módosítása

46. §  Hatályát veszti az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi LX. törvény 142. § (4) bekezdésében 
az „ , a 92. §” szövegrész.

47. §  Nem lép hatályba az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi LX. törvény 92. §-a.

19. Az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer 
koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény módosítása

48. §  Az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a  jogrendszer koherenciájának erősítése 
érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény (a továbbiakban: Koherencia tv.) 1. alcíme a következő 
2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állami tulajdonban lévő 1. melléklet 
13. és 14. sora szerinti ingatlanok ingyenesen az Alapítvány tulajdonába kerülnek az Alapítvány nevelési, oktatási és 
felsőoktatási feladatai ellátásának elősegítése céljából.
(2) Az  Alapítvány az  1.  melléklet 13. és 14. sora szerinti ingatlanokat a  fennálló terhekkel együtt szerzi meg. 
Az  (1)  bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy az  Alapítvány az  ingatlanokat terhelő kötelezettségeket 
a (4) bekezdés szerinti szerződésben teljeskörűen átvállalja.
(3) Az  1.  melléklet 14. sora szerinti ingatlanon fennálló vagyonkezelői jog az  Alapítvány tulajdonszerzésével 
egyidejűleg megszűnik.
(4) 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 1. melléklet 13. és 
14. sora szerinti ingatlan forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.
(5) Az  (1)  bekezdés szerinti tulajdonátruházásról szóló szerződésben rögzíteni kell, hogy az  1.  melléklet 14. sora 
szerinti ingatlan mindenkori tulajdonosa a  működési területileg illetékes vízügyi igazgatási szerv feladatainak 
ellátása érdekében a Velence belterület 4475/2 helyrajzi számú ingatlan, mint uralkodó telek megközelítése céljából, 
az  illetékes vízügyi igazgatási szervvel együttműködve, legkésőbb az  egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények 
módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül a  Velence belterület 
4477/1 helyrajzi számú ingatlant, mint szolgáló telket terhelő átjárási szolgalmat alapít, valamint, hogy az Alapítvány 
az  1.  melléklet 13. és 14. sora szerinti ingatlanok tekintetében a  magyar állammal és az  annak képviseletét ellátó 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársasággal szemben semmilyen követelést nem 
támaszthat.
(6) Az  (1)  bekezdés szerinti vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az  az Áfa. tv. 17.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.”

49. §  A Koherencia tv. a következő 4/A. alcímmel egészül ki:
„4/A. Ingatlanok ingyenes vagyonkezelésbe adása a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye részére
5/A.  § (1) A  Kalocsa Város Önkormányzata tulajdonában álló, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Kalocsa belterület 
1019/3 és 1019/4 helyrajzi számú ingatlanok 2021. december 31-ével ingyenesen 100 évre a  Kalocsa-Kecskeméti 
Főegyházmegye (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: vagyonkezelő) vagyonkezelésébe kerülnek.
(2) A  vagyonkezelő vagyonkezelői jogának fennállása alatt az  (1)  bekezdés szerinti ingatlanokat a  tulajdonos 
települési önkormányzat nem idegenítheti el, nem terhelheti meg.”

50. §  A Koherencia tv. 4/A. alcíme a következő 5/B. §-sal egészül ki:
„5/B.  § Az  ingatlanügyi hatóság az  5/A.  § (1)  bekezdése szerinti vagyonkezelői jogot a  vagyonkezelő kérelme 
alapján jegyzi be az  ingatlan-nyilvántartásba. Az  ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetésére és a  vagyonkezelői jog 
gyakorlására a vagyonkezelő vagyonkezelési szerződés kötése nélkül jogosult.”
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51. §  A Koherencia tv. 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

52. §  A Koherencia tv.
a) 1. §-ában az „1. melléklet szerinti” szövegrész helyébe az „1. melléklet 1–12. sora szerinti” szöveg,
b) 11. § (1) bekezdésében az „5. § (2) bekezdése,” szövegrész helyébe az „5. § (2) bekezdése, az 5/B. §,” szöveg
lép.

20. Záró rendelkezések

53. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 50. § az e törvény kihirdetését követő második napon lép hatályba.
 (3) A  3. alcím, az  5. alcím, a  18.  §, a  19.  §, a  21.  §, a  8–9. alcím, a  27.  §, a  11., a  12., a  18. alcím, az  1.  melléklet és 

a 2. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.
 (4) A 20. § és a 15. alcím 2022. november 5-én lép hatályba.
 (5) A 2. alcím 2023. február 1-jén lép hatályba.

54. § (1) A 9. alcím az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
 (2) A  13. alcím, a  16. alcím, a  37.  §, a  38.  §, a  40.  §, a  43.  § és a  45.  §, valamint a  3.  melléklet és a  4.  melléklet 

az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
 (3) A 39. § az Alaptörvény 38. cikk (1), (2) és (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
 (4) Az 50. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

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

1. melléklet a 2021. évi CXLVIII. törvényhez

 1. A Kötv. 2. melléklet II. pontjában foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő sor lép:

(A B

A nemzeti emlékhely megnevezése A nemzeti emlékhely lehatárolása)

„

4. Budapest X. kerület, Rákoskeresztúri 
Újköztemető, 298., 300. és 301. parcella és 
a Kisfogház Emlékhely, valamint a váci, a 
márianosztrai és a sopronkőhidai rabtemető

A parcellák, kivéve a Nemzeti Sírkert részévé nem 
nyilvánított temetési helyeket   
cím: 1108 Budapest, Kozma u. 8–10.   
a Kisfogház Emlékhely által felölelt terület   
cím: 1108 Budapest, Újhegyi út 55.   
a váci rabtemető: Vác belterület 1769 helyrajzi számú 
ingatlan   
a márianosztrai rabtemető: Márianosztra külterület 
0181/2 helyrajzi számú ingatlan   
a sopronkőhidai rabtemető: Sopron külterület  
01055 helyrajzi számú ingatlan

”
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 2. A Kötv. 2. melléklet II. pontjában foglalt táblázat 17. sora helyébe a következő sor lép:

(A B

A nemzeti emlékhely megnevezése A nemzeti emlékhely lehatárolása)

„

17. Győri Káptalandomb és a vár megmaradt részei Győri Nagyboldogasszony-székesegyház épülete,  
a 7456 helyrajzi számú ingatlan   
Püspökvár épülete   
cím: 9021 Győr, Káptalandomb 1., a 7479 és 7480 
helyrajzi számú ingatlan   
Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár épülete 
cím: 9021 Győr Káptalandomb 26., a 7414 helyrajzi 
számú ingatlan   
Brenner János Hittudományi Főiskola épülete   
cím: 9021 Győr, Káptalandomb 7., a 7474 helyrajzi 
számú ingatlan   
A győri vár megmaradt káptalandombi és azon 
túlnyúló részei

”

2. melléklet a 2021. évi CXLVIII. törvényhez

 1. A Hszt. 12. melléklet „Középfokú munkaköri osztályba tartozó munkakörökhöz tartozó munkaköri kategória fizetési 
fokozatai és az azokhoz tartozó illetmények alsó és felső határai” alcímében foglalt „A” munkaköri kategória táblázat 
D:3–D:4 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
„

[D)

(1.) A fizetési fokozat szerinti illetmény alsó határa (Ft)]

(3.) garantált bérminimum

(4.) garantált bérminimum
”

 2. A Hszt. 12. melléklet „Középfokú munkaköri osztályba tartozó munkakörökhöz tartozó munkaköri kategória fizetési 
fokozatai és az azokhoz tartozó illetmények alsó és felső határai” alcímében foglalt „A” munkaköri kategória táblázat 
E:2–E:7 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
„

[E)

(1.) A fizetési fokozat szerinti illetmény felső határa (Ft)]

(2.) 273 000

(3.) 305 000

(4.) 341 000

(5.) 378 000

(6.) 410 000

(7.) 441 000
”
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 3. A Hszt. 12. melléklet „Középfokú munkaköri osztályba tartozó munkakörökhöz tartozó munkaköri kategória fizetési 
fokozatai és az azokhoz tartozó illetmények alsó és felső határai” alcímében foglalt „B” munkaköri kategória táblázat 
B:2 mezője helyébe a következő mező lép:
„

[B)

(1.) Felső határ (Ft)]

(2.) 583 000
”

 4. A Hszt. 12. melléklet „Felsőfokú munkaköri osztályba tartozó munkaköri kategóriák fizetési fokozatai és az azokhoz 
tartozó illetmények alsó és felső határai:” alcímében foglalt „C” munkaköri kategória táblázat D:2–D:4 mezője 
helyébe a következő mezők lépnek:
„

[D)

(1.) A fizetési fokozat szerinti illetmény alsó határa (Ft)]

(2.) garantált bérminimum

(3.) garantált bérminimum

(4.) garantált bérminimum
”

 5. A Hszt. 12. melléklet „Felsőfokú munkaköri osztályba tartozó munkaköri kategóriák fizetési fokozatai és az azokhoz 
tartozó illetmények alsó és felső határai:” alcímében foglalt „C” munkaköri kategória táblázat E:2–E:7 mezője helyébe 
a következő mezők lépnek:
„

[E)

(1.) A fizetési fokozat szerinti illetmény felső határa (Ft)]

(2.) 310 000

(3.) 341 000

(4.) 373 000

(5.) 399 000

(6.) 425 000

(7.) 457 000
”

 6. A Hszt. 12. melléklet „Felsőfokú munkaköri osztályba tartozó munkaköri kategóriák fizetési fokozatai és az azokhoz 
tartozó illetmények alsó és felső határai:” alcímében foglalt „D” munkaköri kategória táblázat D:2 mezője helyébe  
a következő mező lép:
„

[D)

(1.) A fizetési fokozat szerinti illetmény alsó határa (Ft)]

(2.) garantált bérminimum
”
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 7. A Hszt. 12. melléklet „Felsőfokú munkaköri osztályba tartozó munkaköri kategóriák fizetési fokozatai és az azokhoz 
tartozó illetmények alsó és felső határai:” alcímében foglalt „D” munkaköri kategória táblázat E:2–E:7 mezője helyébe 
a következő mezők lépnek:
„

[E)

(1.) A fizetési fokozat szerinti illetmény felső határa (Ft)]

(2.) 378 000

(3.) 404 000

(4.) 420 000

(5.) 452 000

(6.) 483 000

(7.) 536 000
”

 8. A Hszt. 12. melléklet „Felsőfokú munkaköri osztályba tartozó munkaköri kategóriák fizetési fokozatai és az azokhoz 
tartozó illetmények alsó és felső határai:” alcímében foglalt „E” munkaköri kategória táblázat E:2–E:7 mezője helyébe 
a következő mezők lépnek:
„

[E)

(1) A fizetési fokozat szerinti illetmény felső határa (Ft)]

(2.) 420 000

(3.) 457 000

(4.) 494 000

(5.) 525 000

(6.) 562 000

(7.) 599 000
”

 9. A Hszt. 12. melléklet „Felsőfokú tábla (felsőfokú végzettséget igénylő kiemelt munkaköri kategóriához tartozó 
illetmények alsó és felső határa” alcímében foglalt Vezetői munkaköri osztály táblázat C:1–C:3 mezője helyébe 
a következő mezők lépnek:
„

[C)

A vezetői munkaköri kategória szerinti illetmény felső határa (Ft)]

(1.) 1 166 000

(2.) 929 000

(3.) 814 000
”
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3. melléklet a 2021. évi CXLVIII. törvényhez

 1. A KEKVA tv. 1. melléklet A) pontjában foglalt táblázat 11. sora helyébe a következő sor lép:

(A B

1
A közfeladatot ellátó közérdekű 

vagyonkezelő alapítvány megnevezése
A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány közfeladata)

„

11 Magyar Kultúráért Alapítvány

A Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság útján 
1. felnőttképzési, nevelési-oktatási, kulturális tevékenységek működési 
és fejlesztési célú finanszírozása, illetve támogatása, 
2. tehetséggondozó programok működésének, valamint kreatívipari 
innovációk létrejöttének és működésének támogatása, 
3. médiatartalom előállítása és médiaszolgáltatási tevékenység 
támogatása, 
4. kulturális célú ingatlanhasznosítás, ingatlanfejlesztés.

”
 2. A KEKVA tv. 1. melléklet A) pontjában foglalt táblázat 27. sora helyébe a következő sor lép:

(A B

1
A közfeladatot ellátó közérdekű 

vagyonkezelő alapítvány megnevezése
A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány közfeladata)

„

27.
Színház- és Filmművészetért 
Alapítvány

1. a Színház- és Filmművészeti Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói 
jogainak gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai 
megvalósításának biztosítása, 
2. Színház- és Filmművészeti Egyetem útján 
a) felsőoktatási tevékenység folytatása, 
b) további, az a) pontba nem sorolt, a felsőoktatási intézmény képzési 
tevékenységéhez kapcsolódó oktatás, 
c) a felsőoktatási intézmény alaptevékenységéből származó szellemi 
értékek közösségi célú megismertetésével és gazdasági hasznosításával 
hozzájárulás a térsége társadalmi és gazdasági fejlődéséhez, 
3. a magyar felsőoktatás gazdasági, társadalmi és nemzetközi 
kapcsolatainak fejlesztése, érdekében 
a) oktatási, tudományos kutatási, hallgatói, tanulói, oktatói, kutatói, 
tanári támogatási program működtetése, 
b) rászorultsági alapú támogatás biztosítása, 
c) tehetséggondozó programok működésének támogatása, 
4. a magyar és az európai filmértékek, a kortárs és a klasszikus 
filmművészet kincseinek megőrzése és bemutatása, 
5. a kortárs színművészet támogatása a magyar színjátszás múltjának 
megismertetésével és bemutatásával, valamint értékeinek és 
örökségének megőrzésével és hozzáférhetővé tételével, 
6. a magyar színházművészet hagyományainak ápolása, minőségelvű 
színházi ambíciók felkarolása, a drámairodalom színrevitelének 
támogatása.

”
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4. melléklet a 2021. évi CXLVIII. törvényhez
„4. melléklet a 2021. évi XVI. törvényhez

A PKÜ részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A B C

1 TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM MEGNEVEZÉS

2 NYÍREGYHÁZA 3380 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

3 NYÍREGYHÁZA 3381/A/6 kivett iroda

4 SZOLNOK 2161 kivett TV- és rádióadó

5 SZOLNOK 2163 kivett TV- és rádióadó
”

5. melléklet a 2021. évi CXLVIII. törvényhez

 1. A Koherencia tv. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 13. és 14. sorral egészül ki:

(A B C

1. Település Fekvés Helyrajzi szám)

„

13. Gárdony belterület 5437

14. Velence belterület 4477/1
”
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2021. évi CXLIX. törvény
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról*

Az Országgyűlés a  2020. évi XCIX. törvénnyel módosított, a  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi egységes 
költségvetéséről szóló 2019. évi XCV. törvényben meghatározott költségvetések végrehajtásáról a következő törvényt alkotja.

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság költségvetési főösszegeinek teljesülése

1. § (1) Az  Országgyűlés a  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a  továbbiakban: Hatóság) 2020. évi költségvetése 
végrehajtását 37 215,8 millió Ft, azaz harminchétmilliárd-kettőszáztizenötmillió-nyolcszázezer forint költségvetési 
kiadással és 38 344,8 millió Ft, azaz harmincnyolcmilliárd-háromszáznegyvennégymillió-nyolcszázezer forint 
költségvetési bevétellel hagyja jóvá.

 (2) A Hatóság 2020. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

2. A Hatóság kiadásainak részletezése

2. § (1) A személyi juttatások összege 9 121,7 millió Ft, azaz kilencmilliárd-egyszázhuszonegymillió-hétszázezer forint.
 (2) A  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásainak összege 1 612,8 millió Ft, azaz 

egymilliárd-hatszáztizenkettőmillió-nyolcszázezer forint.
 (3) A dologi kiadások összege 13 272,1 millió Ft, azaz tizenhárommilliárd-kettőszázhetvenkettőmillió-egyszázezer forint.
 (4) Az  egyéb működési célú kiadások összege 8 656,6 millió Ft, azaz nyolcmilliárd-hatszázötvenhatmillió-hatszázezer 

forint.
 (5) A beruházások összege 4 552,6 millió Ft, azaz négymilliárd-ötszázötvenkettőmillió-hatszázezer forint.

3. A Hatóság bevételeinek részletezése

3. § (1) A  működési célú támogatások összege államháztartáson belülről 2 282,4 millió Ft, azaz kettőmilliárd-
kettőszáznyolcvankettőmillió-négyszázezer forint.

 (2) A  közhatalmi bevételek összege 28 693,7 millió Ft, azaz huszonnyolcmilliárd-hatszázkilencvenhárommillió-
hétszázezer forint.

 (3) Az igazgatási szolgáltatási díjak bevétele 303,8 millió Ft, azaz háromszázhárommillió-nyolcszázezer forint.
 (4) A  frekvenciadíjakból származó bevétel összege 23 387,5 millió Ft, azaz huszonhárommilliárd-

háromszáznyolcvanhétmillió-ötszázezer forint.
 (5) Az azonosítók díjának bevétele 2 555,2 millió Ft, azaz kettőmilliárd-ötszázötvenötmillió-kettőszázezer forint.
 (6) A  felügyelt piacokról befolyt felügyeleti díj bevétel összege 2 069,0 millió Ft, azaz kettőmilliárd-hatvankilencmillió 

forint.
 (7) Az üzemeltetési díjból befolyt bevétel összege 1,9 millió Ft, azaz egymillió-kilencszázezer forint.
 (8) A bírságból befolyt bevétel összege 376,3 millió Ft, azaz háromszázhetvenhatmillió-háromszázezer forint.
 (9) A működési bevételek összege 7 350,3 millió Ft, azaz hétmilliárd-háromszázötvenmillió-háromszázezer forint.
 (10) A felhalmozási bevételek összege 11,0 millió Ft, azaz tizenegymillió forint.
 (11) A felhalmozási célú átvett pénzeszközökből befolyt bevétel 7,4 millió Ft, azaz hétmillió-négyszázezer forint.
 (12) A finanszírozási bevételek összege 48 253,0 millió Ft, azaz negyvennyolcmilliárd-kettőszázötvenhárommillió forint.

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. december 14-i ülésnapján fogadta el.
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4. A Hatóság pénzmaradványának elfogadása

4. § (1) A  Hatóság tartalékainak és kötelezettségvállalással lekötött maradványainak összege 49 382,0 millió Ft, azaz 
negyvenkilencmilliárd-háromszáznyolcvankettőmillió forint.

 (2) A  korábbi években keletkezett, az  Országgyűlés által jóváhagyott, fel nem használt tartalékok összege 
44 419,3 millió Ft, azaz negyvennégymilliárd-négyszáztizenkilencmillió-háromszázezer forint.

 (3) Az  Országgyűlés a  Hatóság 2020. évi költségvetésének pénzmaradványát 4 962,7 millió Ft, azaz négymilliárd-
kilencszázhatvankettőmillió-hétszázezer forint összegben fogadja el.

 (4) A pénzmaradvány összegéből a Hatóság
a) 4 586,4 millió Ft-ot, azaz négymilliárd-ötszáznyolcvanhatmillió-négyszázezer forintot a  mérőkamra- és 

szerverközpont-beruházásra,
b) 376,3 millió Ft-ot, azaz háromszázhetvenhatmillió-háromszázezer forintot a  médiatudatosság és a  tudatos 

fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésére
használ fel.

 (5) A  2020. évi költségvetési évben a  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi 
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (10) bekezdése szerinti tényleges maradvány nem keletkezett.

5. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2020. évi működési költségvetésének, 
valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa kezelésében lévő, 2020. évi kiadási és 
bevételi előirányzatok teljesülése

5. § (1) Az  Országgyűlés a  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a  továbbiakban: Médiatanács) 2020. évi 
költségvetésének végrehajtását 456,3 millió Ft, azaz négyszázötvenhatmillió-háromszázezer forint költségvetési 
kiadással és 540,3 millió Ft, azaz ötszáznegyvenmillió-háromszázezer forint költségvetési bevétellel hagyja jóvá.

 (2) A finanszírozási bevételek összege 78,9 millió Ft, azaz hetvennyolcmillió-kilencszázezer forint.
 (3) A  Médiatanács tartalékainak és kötelezettségvállalással lekötött maradványainak összege 162,9 millió Ft, azaz 

egyszázhatvankettőmillió-kilencszázezer forint.
 (4) A  Médiatanács kezelésében lévő, 2020. évi költségvetési kiadások összege 1 258,3 millió Ft, azaz egymilliárd-

kettőszázötvennyolcmillió-háromszázezer forint, a  költségvetési bevételek összege 1 258,3 millió Ft, azaz 
egymilliárd-kettőszázötvennyolcmillió-háromszázezer forint.

 (5) Az  (1) és (4)  bekezdésben megállapított kiadások és bevételek részletezését a  2.  melléklet és a  3.  melléklet 
tartalmazza.

 (6) Az  Országgyűlés a  Médiatanács működési költségvetésének 2020. évi maradványát 162,9 millió Ft, azaz 
egyszázhatvankettőmillió-kilencszázezer forint összegben fogadja el, ebből 78,9 millió Ft, azaz hetvennyolcmillió-
kilencszázezer forint korábbi évek kötelezettségvállalással terhelt maradványa.

6. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap költségvetésének végrehajtása

6. § (1) Az  Országgyűlés az  Mttv. 134.  § (10)  bekezdésében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja a  Médiaszolgáltatás-
támogató és Vagyonkezelő Alap (a  továbbiakban: Alap) 2020. évi költségvetésének végrehajtását, amelyet 
a 4. melléklet tartalmaz.

 (2) E  törvény hatálybalépését követően a  tárgyévre, majd azt követően 4 évente, az  érintett 4 éves időszakra 
vonatkozóan az Állami Számvevőszék a tárgyévet, illetve a tárgyidőszakot követő 8 hónapon belül ellenőrzi az Alap 
számára közszolgálati feladatok ellátására nyújtott források felhasználását abból a  szempontból, hogy az  Alap 
közszolgálati feladatainak ellátására nyújtott finanszírozás meghaladja-e a közszolgálati feladatok nettó költségeit.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti vizsgálat a  tárgyévre, illetve a  vizsgálattal érintett időszakra vonatkozóan a  közszolgálati 
feladatok ellátására nyújtott források e  célra történt felhasználására, a  források fel nem használt részéből képzett 
közszolgálati tartalék mértékére, illetve az  esetlegesen előzetesen meghatározott, eseti célkitűzés teljesítésére 
szolgáló tartalékképzés szabályainak teljesülésére terjed ki.
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 (4) A  (2)  bekezdés szerinti vizsgálat eredménye alapján az  Állami Számvevőszék javaslatot tehet a  következő 
költségvetési időszakra vonatkozó finanszírozás mértékének módosítására.

 (5) Az Alap költségvetésére vonatkozó tervezetét az Állami Számvevőszék esetleges javaslatainak figyelembe vételével 
kell benyújtani az Országgyűlésnek.

 (6) Az Országgyűlés az Alap számára a 2020. évre vonatkozóan nyújtott források fel nem használt része terhére képzett, 
az  Mttv. 136.  § (3b)  bekezdése szerinti közszolgálati tartalékot 1 025,6 millió Ft, azaz egymilliárd-huszonötmillió-
hatszázezer forint összegben fogadja el. A  tartalék a  közszolgálati kötelezettségek hatékonyabb teljesítésére 
irányuló fejlesztések fedezetére használható fel.

7. Záró rendelkezések

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

8. §  A 6.  § (2)–(5)  bekezdése az  Alaptörvény IX.  cikk (6)  bekezdése és 43.  cikk (4)  bekezdése alapján sarkalatosnak 
minősül.

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

1. melléklet a 2021. évi CXLIX. törvényhez

 1. A Hatóság 2020. évi költségvetésének kiadási teljesítései (adatok millió Ft-ban)

A B C D

1 Előirányzat száma Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

2 1. Személyi juttatások 10 000,0 10 135,3 9 121,7

3 2.
Munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

2 050,0 2 072,9 1 612,8

4 3. Dologi kiadások 13 000,0 14 431,5 13 272,1

5 4.
Egyéb működési célú 
kiadások

8 600,0 53 183,3 8 656,6

6 5. Beruházások 4 750,0 6 774,8 4 552,6

7 Költségvetési kiadások összesen 38 400,0 86 597,8 37 215,8

8 6. Maradvány 0,0 0,0 49 382,0

9 Kiadások összesen 38 400,0 86 597,8 86 597,8
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 2. A Hatóság 2020. évi költségvetésének bevételi teljesítései (adatok millió Ft-ban)

A B C D

1 Előirányzat száma Előirányzat neve Eredeti előirányzat
Módosított 

előirányzat
Teljesítés

2 1.
Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről

2 282,3 2 282,4 2 282,4

3 2. Közhatalmi bevételek 29 111,3 28 693,7 28 693,7

4 2.1. Igazgatási szolgáltatási díjak 685,8 303,8 303,8

5 2.2. Frekvenciadíjak 23 324,3 23 387,5 23 387,5

6 2.3. Azonosítók díja 2 500,0 2 555,2 2 555,2

7 2.4. Felügyeleti díj 2 104,6 2 069,0 2 069,0

8 2.5. Üzemeltetési díj 0,0 1,9 1,9

9 2.6. Egyéb bírság bevételei 496,3 376,3 376,3

10 2.7. Késedelmi pótlék 0,3 0,0 0,0

11 3. Működési bevételek 6 994,4 7 350,3 7 350,3

12 4. Felhalmozási bevételek 5,0 11,0 11,0

13 5.
Felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök

7,0 7,4 7,4

14 Költségvetési bevételek összesen 38 400,0 38 344,8 38 344,8

15 6. Finanszírozási bevételek 0,0 48 253,0 48 253,0

16 Bevételek összesen 38 400,0 86 597,8 86 597,8

2. melléklet a 2021. évi CXLIX. törvényhez

 1. A Médiatanács 2020. évi működési költségvetésének kiadási teljesítései (adatok millió Ft-ban)

A B C D

1 Előirányzat száma Előirányzat neve Eredeti előirányzat
Módosított 

előirányzat
Teljesítés

2 1. Személyi juttatások 102,0 102,0 89,1

3 2.
Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó

18,0 18,0 16,4

4 3. Dologi kiadások 479,0 392,3 329,7

5 4. Egyéb működési célú kiadások 28,0 106,9 21,1

6 Költségvetési kiadások összesen 627,0 619,2 456,3

7 5. Maradvány 0,0 0,0 162,9

8 Kiadások összesen 627,0 619,2 619,2
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 2. A Médiatanács 2020. évi működési költségvetésének bevételi teljesítései (adatok millió Ft-ban)

A B C D

1 Előirányzat száma Előirányzat neve Eredeti előirányzat
Módosított 

előirányzat
Teljesítés

2 1.
Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről

197,8 197,8 197,8

3 2. Működési bevételek 429,2 342,5 342,5

4 Költségvetési bevételek összesen 627,0 540,3 540,3

5 3. Finanszírozási bevételek 0,0 78,9 78,9

6 Bevételek összesen 627,0 619,2 619,2

3. melléklet a 2021. évi CXLIX. törvényhez

 1. A Médiatanács kezelésében lévő 2020. évi kiadási előirányzatok teljesítései (adatok millió Ft-ban)

A B C D

1 Előirányzat száma Előirányzat neve Eredeti előirányzat
Módosított 

előirányzat
Teljesítés

2 1. Médiaszolgáltatási díj 1 570,0 1 203,2 1 202,9

3 2. Frekvenciapályázati díj 5,0 10,0 10,0

4 3. Támogatási pályázati díj 15,0 1,1 1,1

5 4. Kötbér és bírság 5,0 30,5 30,3

6 5. Óvadék 5,0 14,0 14,0

7 Költségvetési kiadások összesen 1 600,0 1 258,8 1 258,3

8 Kiadások összesen 1 600,0 1 258,8 1 258,3

 2. A Médiatanács kezelésében lévő 2020. évi bevételi előirányzatok teljesítései (adatok millió Ft-ban)

A B C D

1 Előirányzat száma Előirányzat neve Eredeti előirányzat
Módosított 

előirányzat
Teljesítés

2 1. Médiaszolgáltatási díj 1 570,0 1 203,2 1 203,2

3 2. Frekvenciapályázati díj 5,0 10,0 10,0

4 3. Támogatási pályázati díj 15,0 1,1 0,6

5 4. Kötbér és bírság 5,0 30,5 30,5

6 5. Óvadék 5,0 14,0 14,0

7 Költségvetési bevételek összesen 1 600,0 1 258,8 1 258,3

8 Bevételek összesen 1 600,0 1 258,8 1 258,3



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 235. szám 11447

4. melléklet a 2021. évi CXLIX. törvényhez

 1. Az Alap 2020. évi költségvetésének kiadási teljesítései (adatok millió Ft-ban)

A B C D

1 Előirányzat száma Előirányzat neve Eredeti előirányzat
Módosított 

előirányzat
Teljesítés

2 1.
Továbbutalandó közszolgálati 
hozzájárulás

2 712,5 2 712,5 2 712,5

3 1.1. Médiatanács 197,8 197,8 197,8

4 1.2.
Médiatanács hivatali 
szervezete

2 282,3 2 282,3 2 282,3

5 1.3. Közszolgálati Közalapítvány 232,4 232,4 232,4

6 2.
Magyar Média Mecenatúra 
támogatás

1 310,0 1 553,2 1 553,2

7 3.
Duna Médiaszolgáltató 
Nonprofit Zrt.

1 700,0 2 351,6 2 351,6

8 4.
MTVA médiaszolgáltatás-
támogatási és vagyonkezelési 
tevékenységének kiadásai

77 306,3 80 368,7 80 368,7

9 4.1.
Személyi juttatások és 
járulékok

17 954,1 17 158,8 17 158,8

10 4.2. Dologi kiadások 54 102,5 57 372,9 57 372,9

11 4.3. Beruházások, felújítások 5 249,7 5 837,0 5 837,0

12 5.
Magyar Rádió Művészeti 
Együttesei Nonprofit Kft. 
támogatása

871,4 906,4 906,4

13 6.
MTVA Digitalizációs Műhely 
Kft.

298,1 347,1 347,1

14 7.
Közszolgálati Médiaakadémia 
Alapítvány

184,1 184,1 184,1

15 8.

A Médiatanácsot terhelő, 
a médiaszolgáltatók által 
be nem fizetett általános 
forgalmi adó

22,1 127,6 127,6

16 9. Szerzői jogdíj (must carry) 266,1 266,1 266,1

17 10.
Az Mttv. 134. § (5) bekezdése 
szerinti befizetések 
felhasználása

8 400,0 8 400,0 8 400,0

18 11.
MTVA kamatfizetési 
kötelezettsége, egyéb 
pénzügyi ráfordítások

293,5 39,3 39,3

19 12.
Egyéb céltámogatások 
felhasználása

0,0 297,2 297,2

20 13.
Átadott pénzeszközök, 
támogatások

0,0 27,8 27,8

21 Költségvetési kiadások összesen 93 364,1 97 581,6 97 581,6

22 Költségvetésen kívüli tételek (tőketörlesztés) 0,0 3 068,0 3 068,0

23 Közszolgálati tartalék 0,0 1 025,6 1 025,6

24 Kiadások összesen 93 364,1 101 675,2 101 675,2
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 2. Az Alap 2020. évi költségvetésének bevételi teljesítései (adatok millió Ft-ban)

A B C D

1 Előirányzat száma Előirányzat neve Eredeti előirányzat
Módosított 

előirányzat
Teljesítés

2 1. Közszolgálati hozzájárulás 75 016,4 84 778,6 84 778,6

3 2. Médiaszolgáltatási díj 1 570,0 1 202,9 1 202,9

4 3.
Pályázati díjak 
(támogatási, frekvencia)

20,0 9,0 9,0

5 4.
Médiaszolgáltatási 
szerződésszegési kötbér, 
bírság, óvadék

10,0 22,8 22,8

6 5.
Az Mttv. 134. § 
(5) bekezdése szerinti 
befizetések

8 400,0 8 400,0 8 400,0

7 6. Egyéb céltámogatások 0,0 851,8 851,8

8 7.
Finanszírozott általános 
forgalmi adó visszatérítése

0,0 146,1 146,1

9 8.
Visszakövetelt 
támogatások

0,0 62,1 62,1

10 Költségvetési bevételek összesen 85 016,4 95 473,3 95 473,3

11 9.
Kereskedelmi, 
vagyongazdálkodási és 
egyéb bevételek

8 347,7 6 201,9 6 201,9

12 Bevételek összesen 93 364,1 101 675,2 101 675,2
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 735/2021. (XII. 21.) Korm. rendelete
a telekalakítási eljárást érintően egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §  (1) bekezdés 29. pontjában,
a 3. alcím tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló  
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Hatályát veszti a  földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016.  
(XII. 2.) Korm. rendelet 34. alcíme.

2. Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

2. §  Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 7. § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  ingatlanügyi hatóság a  felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárás 
megindítása tényét az  eljárás megindításának napján a  folyamatban lévő széljegyek rangsorától függetlenül 
az érintett ingatlanok tulajdoni lapjára széljegyezi és feljegyezi.”

3. §  Az R1. 23. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha az  ingatlan-nyilvántartásban a  kérelem tárgyát képező földrészletet vagy földrészleteket érintően 
változtatási vagy telekalakítási tilalom van feljegyezve, akkor a telekalakítási kérelmet vissza kell utasítani.”

4. § (1) Az R1. 23. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A telekalakítási eljárásokban, ha a telekalakítás az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 16. § 
f )  pontjában meghatározott villamos berendezések elhelyezését biztosító használati joggal, vezetékjoggal vagy 
vízvezetési és bányaszolgalmi joggal, továbbá vasúti használati joggal, illetve államhatárjelek elhelyezését biztosító 
közérdekű használati joggal terhelt földrészletet érint, a  kérelemhez mellékelni szükséges ezen bejegyzett jog 
jogosultjának a  hozzájárulását. A  hozzájáruló vagy hozzájárulást megtagadó nyilatkozatot a  telekalakítás alapjául 
szolgáló, záradékolt változási vázrajz alapján kell kiadni.”

 (2) Az R1. 23. §-a a következő (12)–(16) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A  (11)  bekezdésben meghatározott nyilatkozatot a  kérelem beérkezését követő 15 napon belül kell kiadni.  
Ha a  kérelmező igazolja, hogy a  jog jogosultját 15 nap kitűzésével nyilatkozattételre felhívta, és nyilatkozik arról, 
hogy a  jog jogosultja a kitűzött határidőn belül nem nyilatkozott, abban az esetben a nyilatkozatot megadottnak 
kell tekinteni.
(13) Ha a  (11)  bekezdésben meghatározott jognak a  telekalakítás céljára készült változási vázrajzon történő 
feltüntetése megfelel a jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése alapjául szolgáló okiratnak, akkor a (11) bekezdésben 
meghatározott hozzájárulást nem lehet megtagadni.
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(14) Ha a  telekalakítással érintett ingatlan tekintetében a  (11)  bekezdésben meghatározott jog változására 
vonatkozó kérelmet nyújtanak be az  ingatlanügyi hatósághoz, az  érintett jogot a  telekalakítás ingatlan-
nyilvántartási átvezetése során a  jog változására irányuló eljárás alapját képező változási vázrajz szerint kell 
továbbvezetni.
(15) Ha a telekalakítás meglévő közút területét érinti, akkor a kérelemhez szükséges mellékelni a közút kezelőjének 
hozzájárulását.
(16) Ha a  telekalakítás meglévő állandó, ideiglenes működésű repülőtér területét érinti, akkor a  kérelemhez 
szükséges mellékelni a repülőtér üzemeltetőjének hozzájárulását.”

5. §  Az R1. a következő 23/A–23/D. §-sal egészül ki:
„23/A. § (1) A telekalakítási engedélyezési eljárásokban a fővárosi és megyei kormányhivatalnak a 23/B–23/D. §-ban 
meghatározott szakkérdéseket is vizsgálnia kell.
(2) A  fővárosi és megyei kormányhivatal által záradékolt változási vázrajz és a  hozzá tartozó terület-kimutatás, 
valamint a telekalakítási helyszínrajz hiteles másolata képezi a szakkérdések vizsgálatának alapját.
23/B.  § (1) A  telekalakítási engedélyezési eljárásokban vizsgálni kell – a  (2)  bekezdésben meghatározott esetet 
kivéve –, hogy a telekalakítás
a) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben foglaltaknak,
b) a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak, valamint
c) a telekalakításról szóló miniszteri rendelet előírásainak
megfelel-e.
(2) Nem kell vizsgálni a  településrendezési követelményeknek és a  helyi építési szabályzatnak való megfelelést 
a  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5.  § 17.  pontja szerinti mező-, 
erdőgazdasági hasznosítású földek birtokösszevonási céllal történő telekalakításánál 50 hektárig, azzal a feltétellel, 
hogy a kialakítandó földrészletek területe nem lehet kisebb a változás előtti területnél, ide nem értve a táblán belüli 
megközelítés céljából kialakítandó utakat.
(3) A  telekalakítási engedély iránti kérelmet el kell utasítani, ha a  tervezett telekalakítás az  (1) és (2)  bekezdésben 
foglaltaknak nem felel meg.
23/C.  § (1) A  telekalakítási engedélyezési eljárásokban, ha a  telekalakítás olyan ingatlant érint, amelynek helyrajzi 
száma
a) a nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket tartalmazó kulturális 
örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szerepel,
b) műemléki területeket és műemlékeket tartalmazó kulturális és örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban 
szerepel,
a (2) bekezdésben meghatározott kulturális örökségvédelmi szakkérdést is vizsgálni kell.
(2) A kulturális örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata annak megállapítására irányul, hogy a telekalakítás a kulturális 
örökség védelmével kapcsolatos jogszabályokban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy 
további feltételek mellett megfelel-e.
(3) Ha a  műemlék ingatlant érintő telekalakítási engedélyezési eljárásban az  együttes vagy összetartozó védett 
érték megállapítása az  örökségvédelmi hatósági nyilvántartástól eltérő tény vagy körülmény megítélésétől függ, 
a szakkérdés vizsgálatához szakértőként a nyilvántartást vezető hatóság rendelhető ki.
23/D.  § (1) A  telekalakítási engedélyezési eljárásokban a  (2)  bekezdésben meghatározott közlekedésbiztonsági 
szakkérdéseket is vizsgálni kell, amennyiben a  telekalakítás víziutak medrét és a  kikötők, átkelők, vízpartok és 
vízterületek telkét érinti.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott közlekedésbiztonsági szakkérdés vizsgálata arra irányul, hogy a  tervezett 
telekalakítás nem korlátozza-e indokolatlanul a  polgári célú vízi közlekedést, valamint a  hajózási létesítmények 
működését. Ha a  szakkérdés elbírálására a  telekalakítási hatóság nem rendelkezik szakértelemmel, a  szakkérdés 
vizsgálatára szakértőként Budapest Főváros Kormányhivatala rendelhető ki.”
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6. §  Az R1. a következő 31. §-sal egészül ki:
„31.  § (1) E  rendeletnek a  telekalakítási eljárást érintően egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 
735/2021. (XII. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 23/B. §-át a Módr1. hatálybalépésekor 
folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

3. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

7. §  Hatályát veszti az  egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a) 1. melléklet 10. Közlekedési ügyek táblázat 114. sora,
b) 1. melléklet 18. Földügyi igazgatási eljárások táblázat 7. és 8. sora,
c) 2. melléklet 5. sora.

4. A Dél-budai Centrumkórház létesítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekűvé 
nyilvánításáról szóló 262/2021. (V. 20.) Korm. rendelet módosítása

8. §  A Dél-budai Centrumkórház létesítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé és a  beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról szóló 262/2021. (V. 20.)  
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Kormány az 1. melléklet 21. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a Pest Megyei 
Kormányhivatalt jelöli ki.”

9. §  Az R2. a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A.  § E  rendeletnek a  telekalakítási eljárást érintően egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 
735/2021. (XII. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 2. § (3) bekezdését és 7. § (1) bekezdés 
15. pontját a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

10. §  Az R2. 7.  § (1)  bekezdés 15.  pontjában a „határokra tekintet nélkül” szövegrész helyébe a „határokra, szabályozási 
vonalakra tekintet nélkül” szöveg lép.

5. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 736/2021. (XII. 21.) Korm. rendelete
a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30.  § (1)  bekezdés a)–c)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)  
2. § (1) bekezdése a következő n) és o) ponttal egészül ki:
(E rendelet értelmében piacfelügyeleti hatóság:)
„n) a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: SZTFH),
o) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ).”

2. §  Az R. 10. § (1) bekezdése a következő m) és n) ponttal egészül ki:
(A vámhatóság a  nem megfelelő vagy okmányhiányos importtermék esetén, telefaxon vagy elektronikus levélben 
haladéktalanul értesíti a feladat- és hatáskörrel rendelkező piacfelügyeleti hatóságot, így különösen:)
„m) a  kiberbiztonsági tanúsítással rendelkező vagy kiberbiztonsági tanúsítottságra utaló megfelelőségi jelölést 
tartalmazó termékek esetén az SZTFH-t,
n) a  kiberbiztonsági tanúsítással rendelkező vagy kiberbiztonsági tanúsítottságra utaló megfelelőségi jelölést 
tartalmazó, hadiipari kutatással, fejlesztéssel, gyártással és kereskedelemmel összefüggő termékek esetén 
a KNBSZ-t.”

3. §  Az R. 15. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ez a rendelet az ENISA-ról (az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökségről) és az információs és kommunikációs 
technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról, valamint az  526/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(kiberbiztonsági jogszabály) című, 2019. április 17-i (EU) 2019/881 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

4. §  Az R. 10. § (1) bekezdés e) pontjában az „MBFSZ-t” szövegrész helyébe az „SZTFH-t” szöveg lép.

5. §  Hatályát veszti az R. 2. § (1) bekezdés e) pontja.

6. §  Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

7. §  Ez a  rendelet az  ENISA-ról (az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökségről) és az  információs és kommunikációs 
technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról, valamint az  526/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(kiberbiztonsági jogszabály) című, 2019. április 17-i (EU) 2019/881 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 737/2021. (XII. 21.) Korm. rendelete
a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló  
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet és a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek  
kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes  
szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében,
a 2. alcím tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (1) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló  
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 
63/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  3.  mellékletben meghatározott államigazgatási szervek, valamint a  köziratok védelmére irányuló hatósági 
eljárás alapján központi szolgáltató igénybevételére kötelezett szervek központi irattárazásával kapcsolatos, 
a  4.  mellékletben meghatározott feladatokat – a  63/B.  § (1) és (2)  bekezdésében foglalt kivétellel – a  központi 
szolgáltató látja el a  köziratok kezelésének szakmai irányításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) és 
a központi szolgáltató között létrejött közszolgálati szerződés Portfólió táblázatának feladatai és díjszabása alapján.”

2. §  A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
a) 34. § (6) bekezdésében a „63/A. § (1) bekezdése szerinti központi szolgáltató” szövegrész helyébe a „Nemzeti 

Dokumentumkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: központi szolgáltató)” 
szöveg,

b) 63/A. § (3) bekezdésében a „köziratok kezelésének szakmai irányításáért felelős miniszterrel (a továbbiakban: 
miniszter)” szövegrész helyébe a „miniszterrel” szöveg

lép.

3. §  Hatályát veszti a  közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 61. § (7a) bekezdés nyitó szövegrészében a „63/A. § (1) bekezdése szerinti” szövegrész.

2. A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott 
szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 
282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a  meghatározott szakkérdésekben 
kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 
4. számú mellékletében foglalt táblázat
a) 5. pont 1. alpont c) pontja és 2. alpontja szerinti sorában az „Országos Műszaki” szövegrész helyébe a „Magyar 

Műszaki és Közlekedési” szöveg,
b) 5. pont 1. alpont i) pontja és 2. alpontja szerinti sorában a „Magyar Országos” szövegrész helyébe a „Magyar 

Nemzeti” szöveg
lép.

3. Záró rendelkezések

5. §  Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 738/2021. (XII. 21.) Korm. rendelete
a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján,  
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)  
15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A felnőttképzési szakértő a felnőttképzési szakértők nyilvántartásába történő felvételétől számítva kétévenként 
köteles továbbképzésen részt venni, és eredményes vizsgát tenni.”

 (2) Az R. 15. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  felnőttképzési államigazgatási szerv évente két továbbképzési időszakot szervez, amelyek között legalább 
négy hónapnak el kell telnie. Az  egyes továbbképzési időszakok időtartama legalább két hónap, ide nem értve 
a pótvizsgák letételére rendelkezésre álló időszakot.”

 (3) Az R. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  vizsga tematikáját, időpontját és a  vizsgaszabályzatot a  felnőttképzési államigazgatási szerv állapítja meg. 
A felnőttképzési államigazgatási szerv a vizsga tematikáját és a vizsgaszabályzatot a továbbképzési időszak kezdete 
előtt legalább harminc nappal, a  vizsga időpontját a  vizsgát megelőzően legalább harminc nappal a  honlapján 
közzéteszi.”

2. §  Az R. 15.  § (3)  bekezdésében az „a továbbképzési program elméleti képzési részét érintő óraszámban” szövegrész 
helyébe az „és a vizsga” szöveg lép.

3. §  Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

4. §  E rendelet a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 739/2021. (XII. 21.) Korm. rendelete
az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból származó támogatásokról, valamint a támogatások 
igénylésével és felhasználásával kapcsolatos szabályokról szóló 50/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a  foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a  foglalkoztatás felügyeletéről szóló 
2020.  évi CXXXV.  törvény 12.  § c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból származó támogatásokról, valamint a támogatások igénylésével és 
felhasználásával kapcsolatos szabályokról szóló 50/2017. (III. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 50/2017. (III. 20.) 
Korm. rendelet] 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  e  rendelet alapján indított munkaerőpiaci programra a  foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és 
támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvényt (a továbbiakban: Fftv.) és 
végrehajtási rendeleteit kell alkalmazni.”
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 (2) Az 50/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha a támogatás állami támogatásnak minősül, az e rendelet alapján megvalósuló munkaerőpiaci program keretében)
„c) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű, valamint az  1408/2013/EU bizottsági rendelet 
szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatásnak minősül
ca) a csoportos létszámleépítés hátrányos jogkövetkezményeinek enyhítését célzó támogatás,
cb) a helyközi utazás támogatása, valamint
cc) a munkaerőpiaci program részben történő megvalósításához nyújtott támogatás.”

2. §  Az 50/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 4. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A minisztérium a munkaerőpiaci program indítására elkészíti annak programtervét.
(5) A  miniszter intézkedik az  Alapból nyújtandó támogatás iránti kérelemnek az  Európai Bizottsághoz történő, 
az (EU) 2021/691 rendelet 8. cikk (1) bekezdése szerinti benyújtásáról.
(6) Ha a miniszter a programtervet jóváhagyja, a kormányhivatal a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 
ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény (a  továbbiakban: Flt.) 39.  § (12)  bekezdés k)  pontja szerinti előirányzat 
terhére valósítja meg a  programterv szerinti munkaerőpiaci programot. Az  Alapból nyújtandó támogatás 
felhasználása a Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: GFA) központi előirányzat-felhasználási 
keretszámláján bonyolódik.”

3. §  Az 50/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.  § Ez  a  rendelet az  elbocsátott munkavállalók támogatását szolgáló Európai Globalizációs Alkalmazkodási 
Alapról (EGAA) és az  1309/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. április 28-i (EU)  2021/691 
európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

4. §  Az 50/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E rendelet alapján 2027. december 31-ig lehet állami támogatást érintő döntést hozni.”

5. §  Az 50/2017. (III. 20.) Korm. rendelet
a) 1.  §-ában az  „1309/2013/EU” szövegrész helyébe az  „(EU) 2021/691” szöveg, a  „16” szövegrész helyébe 

a „17” szöveg, a „18” szövegrész helyébe a „20” szöveg és a „21” szövegrész helyébe a „23” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdésében az „1309/2013/EU” szövegrész helyébe az „(EU) 2021/691” szöveg,
c) 4. § (1) bekezdésében az „1309/2013/EU” szövegrész helyébe az „(EU) 2021/691” szöveg,
d) 4. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „1309/2013/EU” szövegrész helyébe az „(EU) 2021/691” szöveg,
e) 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „munkavállalók” szövegrész helyébe az „elbocsátott munkavállalók” szöveg,
f ) 5.  § (2)  bekezdésében az „az NFA” szövegrész helyébe az „a GFA” szöveg és az „1309/2013/EU” szövegrész 

helyébe az „(EU) 2021/691” szöveg,
g) 6. § (1) bekezdésében az „az NFA” szövegrészek helyébe az „a GFA” szöveg,
h) 6. § (2) bekezdésében az „az NFA” szövegrész helyébe az „a GFA” szöveg,
i) 9. § (1) bekezdés a) pontjában a „Közösségnek” szövegrész helyébe az „Uniónak” szöveg,
j) 9. § (1) bekezdés d) pontjában az „1309/2013/EU” szövegrész helyébe az „(EU) 2021/691” szöveg,
k) 10. § (1) bekezdésében az „az Flt” szövegrész helyébe az „az Fftv. és az Flt” szöveg,
l) 10. § (2) bekezdésében az „1309/2013/EU” szövegrész helyébe az „(EU) 2021/691” szöveg
lép.

6. §  Hatályát veszti az 50/2017. (III. 20.) Korm. rendelet
a) 3. § (3) bekezdés a) pontja,
b) 3. § (4) bekezdése,
c) 8.  § (6)  bekezdés d)  pontjában a  „kérelem mellékleteként benyújtandó ellenőrzési tervet, valamint  a” 

szövegrész.
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7. §  Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

8. §  Ez a  rendelet az  elbocsátott munkavállalók támogatását szolgáló Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról 
(EGAA) és az  1309/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. április 28-i (EU)  2021/691 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 740/2021. (XII. 21.) Korm. rendelete
a nemzeti és történelmi emlékhelyek használatáról és fenntartható használatuk támogatásáról, valamint 
a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 20. és 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 10. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A nemzeti és történelmi emlékhely (a továbbiakban együtt: emlékhely) a (2) bekezdésben foglalt célokra és az ott 
meghatározottak szerint használható.

 (2) Az emlékhely
a) ünnepi célra Magyarország nemzeti és állami ünnepein és az  emlékhely szempontjából kiemelkedő 

alkalmakkor szervezett országos jelentőségű állami megemlékezés idején;
b) protokolláris célra az állami vezetők vagy az emlékhely tulajdonosa által meghatározott rendezvény idején;
c) idegenforgalmi célra az emlékhelyet felkereső turisták látogatásakor;
d) köznapi célra az a)–c) pont alá nem tartozó esetekben
a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a  továbbiakban: Kötv.) 7. § 21. és 43. pontja szerinti 
eszmei tartalmat tiszteletben tartva használható.

2. § (1) A  Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság – az  emlékhely valamennyi tulajdonosával egyeztetve – javaslatot 
tesz a  Nemzeti Örökség Intézete (a  továbbiakban: NÖRI) felé az  ismertető tábla elhelyezésének módjára, és 
közreműködik az ismertető tábla elkészítéséhez kapcsolódó feladatok ellátásában.

 (2) Az ismertető tábla elkészítéséről és elhelyezéséről a NÖRI gondoskodik.
 (3) Az  emlékhely tulajdonosa vagy kijelölt tulajdonosa a  használati tervben meghatározottak szerint – a  középületek 

fellobogózásának egyes kérdéseiről szóló kormányrendeletben foglaltak alkalmazásával – gondoskodik 
Magyarország zászlajának vagy lobogójának kitűzéséről, illetve felvonásáról.

2. A használati terv készítésére vonatkozó rendelkezések

3. § (1) A  kulturális örökség védelméért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) az  emlékhely használati rendjéről 
– a  nevesített emlékhelyekről egyenként, az  azokhoz tartozó helyszínekre is kiterjedően – az  adott emlékhely 
sajátosságainak megfelelő, az  1.  §-ban meghatározott használati célok szerint rendszerezett használati tervet 
(a továbbiakban: használati terv) készít.

 (2) A  használati tervet az  emlékhely tulajdonosa készíti elő a  NÖRI szakmai iránymutatása és felügyelete mellett. 
Amennyiben az emlékhely kulturális örökségi, természeti vagy más védelem alatt is áll, a használati tervet a fennálló 
védelem előírásaival összhangban, a hatáskörrel rendelkező hatósággal egyeztetve kell előkészíteni.

 (3) Az emlékhely tulajdonosa a használati tervre vonatkozó tervezetet honlapján véleményezés céljából hatvan napra 
közzéteszi, majd az általa elkészített használati terv javaslatát az emlékhellyé nyilvánítástól számított száznyolcvan 
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napon belül megküldi a  NÖRI részére. A  NÖRI egyetértése esetén felterjeszti a  javaslatot a  miniszternek és 
a  turizmusért felelős miniszternek. Amennyiben a  NÖRI a  javaslattal nem ért egyet, úgy felhívja az  emlékhely 
tulajdonosát az átdolgozott javaslat kilencven napon belüli megküldésére.

 (4) Amennyiben a  NÖRI által felterjesztett használati tervre vonatkozó javaslattal a  miniszter és a  turizmusért felelős 
miniszter egyetért, annak benyújtásától számított hatvan napon belül a miniszter a használati tervet kiadmányozza, 
és azt a kormányzati portálon közzéteszi.

 (5) Amennyiben a miniszter vagy a turizmusért felelős miniszter a használati tervre vonatkozó javaslattal nem ért egyet, 
a miniszter – a döntés indokolásával – felhívja a NÖRI-t az átdolgozott javaslat kilencven napon belüli megküldésére.

 (6) A NÖRI a (4) bekezdés szerint elfogadott használati tervet a honlapján közzéteszi.
 (7) A  tulajdonos a  használati tervet az  emlékhelyen elhelyezett hirdetőtáblán vagy – amennyiben honlappal 

rendelkezik – a nemzeti emlékhely tényének feltüntetésével a honlapján is közzéteszi.

4. §  A használati terv a következő elemeket tartalmazza:
a) az  emlékhely és a  hozzá fűződő nemzeti érték ismertetése és annak bemutatása, hogy mely tényezők 

indokolták az emlékhellyé nyilvánítást;
b) az  emlékhely helyrajzi számokkal történő lehatárolása, területi jellemzői (kiterjedés, méret) és 

a beazonosíthatóság, megközelíthetőség ábrázolásához megfelelő méretarányú térképmelléklet;
c) az  emlékhely valamennyi tulajdonosának – személyes adatot nem tartalmazó – megjelölése, 

elérhetőségének megadása;
d) az emlékhely fennálló állapotának – leíró és képi – bemutatása;
e) az emlékhelyen fennálló valamennyi országos védettség ismertetése;
f ) az emlékhely használatával kapcsolatosan kialakult szokások, hagyományok ismertetése;
g) az  emlékhely egyes használati céljaihoz kapcsolódó, az  emlékhely egyes helyszíneinek, egyes elemeinek 

használatára is vonatkozó ajánlások;
h) a fennálló védettségből következő jogszabályi rendelkezések megjelölése;
i) az emlékhelyhez fűződő nemzeti érték megőrzését, bemutatását és látogathatóságát biztosító rövid, közép- 

és hosszú távú célok ismertetése;
j) az emlékhely fenntartható használata, fejlesztése és bemutatása érdekében meghatározott

ja) elsődleges intézkedések, amelyek legfeljebb kétéves periódusokban megjelölik az  állapot- és 
állagvédelmi igényt,

jb) átfogó állapot- és állagvédelmi tervezet középtávra, a kezelési terv érvényességének időtartamára 
szólóan,

jc) időbeli ütemezést is tartalmazó, már előkészített tervek vagy folyamatban lévő, illetve tervi szintű 
programok, projektek részletezett ismertetése; továbbá

k) a  rendkívüli eseményekkel kapcsolatban követendő, jogszabályban rögzített intézkedések és védelmi 
előírások ismertetése.

5. § (1) A használati tervet szükség szerint, de legalább hétévenként felül kell vizsgálni.
 (2) A használati terv felülvizsgálata során a 3. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

6. § (1) Az emlékhelyek minden év november 10-éig megküldik éves jelentésüket az emlékhely állapotáról és a vonatkozó 
használati tervnek való megfelelésről a NÖRI részére.

 (2) A NÖRI szükség szerint, de legalább minden év december 10-éig beszámol a miniszternek az emlékhely állapotáról, 
beleértve a használati tervben foglaltak megvalósításának állását is.

3. Az emlékhelyek fenntartható használatát elősegítő támogatásokra vonatkozó rendelkezések

7. § (1) A  miniszter az  általa vezetett minisztérium (a  továbbiakban: minisztérium) honlapján minden év január 15-éig 
közzéteszi a  Kötv. 61/D.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerinti támogatási szerződés alapján nyújtható, az  emlékhelyek 
fenntartható használatát elősegítő tárgyévi támogatásokra vonatkozó felhívást.

 (2) A  Kötv. 61/D.  § (1)  bekezdés d)  pontja alapján nyújtott támogatás (a  továbbiakban: támogatás) az  emlékhelyek 
védelmével, megóvásával, fenntartásával, bemutatásával, fejlesztésével kapcsolatosan felmerülő működési vagy 
felhalmozási jellegű kiadások fedezetét biztosító, nem visszatérítendő támogatás.
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 (3) E  rendelet alapján kizárólag az  Európai Bizottság SA. 34770 (2012/N-2) számú, a  minisztérium költségvetési 
fejezetének fejezeti kezelésű előirányzataiból és a Nemzeti Kulturális Alapból nyújtott támogatás tárgyában hozott 
határozatával összhangban nyújtható támogatás.

8. § (1) A  Kötv. 61/D.  § (1)  bekezdés d)  pontjában meghatározott támogatási szerződés (a  továbbiakban: támogatási 
szerződés) alapján nyújtandó támogatás iránti kérelmet (a  továbbiakban: támogatási kérelem) az  emlékhely 
tulajdonosa, vagyonkezelője vagy használatra jogosultja (a  továbbiakban: kérelmező) minden év február 
28-áig postai úton nyújtja be a  7.  § (1)  bekezdése szerinti felhívásban foglaltaknak megfelelően a  miniszter, 
vagy a  miniszter nevében vagy a  miniszter helyett a  támogatással kapcsolatos feladatok során eljáró szervezet  
(e § tekintetében a továbbiakban: támogató) részére.

 (2) A  kérelmező a  benyújtást megelőzően beszerzi a  NÖRI támogatási kérelemmel kapcsolatos véleményét. A  NÖRI 
a véleményét nyolc napon belül alakítja ki. Ha a NÖRI határidőn belül nem ad véleményt, úgy kell tekinteni, hogy 
a kérelmet támogatja.

 (3) Egy emlékhely esetében egy támogatási kérelem nyújtható be.
 (4) Az  emlékhely esetében benyújtott támogatási kérelmek közül egy támogatási kérelem esetében kerülhet sor 

a támogatási szerződés megkötésére.
 (5) A támogatási kérelem tartalmazza

a) az  emlékhelyen tervezett állagmegóvás, felújítás, fejlesztés, az  emlékhely bemutatását, megismertetését, 
népszerűsítését szolgáló rendezvény megszervezése vagy egyéb, az  emlékhely bemutatását célzó 
tevékenység (a  továbbiakban: tervezett tevékenység) ismertetését, céljait, várható eredményeit, annak 
közösségi és kulturális hatását, és

b) az  érvényes használati terv azon pontjának, alpontjának megjelölését, amelynek teljesítését a  tervezett 
tevékenység célozza.

 (6) A támogatási kérelemhez csatolni kell legalább
a) a  támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységekhez kapcsolódó részletes költségtervet, valamint 

a kapcsolódó pénzügyi ütemtervet,
b) az  emlékhely valamennyi tulajdonosának, vagyonkezelőjének és használatra jogosultjának a  támogatási 

szerződés megkötéséhez kiadott hozzájáruló nyilatkozatát, vagy ha a  tervezett tevékenység kizárólag egy 
meghatározott, az  emlékhely részét képező ingatlanra, ingatlanrészre vagy felépítményre irányul, akkor 
az  érintett ingatlan, ingatlanrész vagy felépítmény tulajdonosának, vagyonkezelőjének és használatra 
jogosultjának a támogatási szerződés megkötéséhez kiadott hozzájáruló nyilatkozatát és

c) a NÖRI támogatási kérelemmel kapcsolatos véleményét.
 (7) Az  (1)  bekezdésben foglalt határidőn túl benyújtott támogatási kérelem alapján támogatás nem nyújtható. 

A  hiányos kérelmet benyújtó kérelmezőt a  támogató felhívja a  kérelem nyolcnapos határidővel történő 
hiánypótlására.

 (8) A NÖRI vagyonkezelésében, üzemeltetésében álló emlékhely esetében nem nyújtható be támogatási kérelem.

4. Záró rendelkezések

9. §  Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

10. §  A Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet
a) 4/B. § (1) bekezdés d) pontjában az „emlékhelyekkel és” szövegrész helyébe az „és történelmi emlékhelyekkel, 

valamint” szöveg,
b) 4/B.  § (1)  bekezdés e)  pontjában az  „a nemzeti emlékhelyek használati rendjéről” szövegrész helyébe  

az „a nemzeti és történelmi emlékhelyek használatáról és fenntartható használatuk támogatásáról” szöveg
lép.

11. §  Hatályát veszti a nemzeti emlékhelyek használati rendjéről szóló 302/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1936/2021. (XII. 21.) Korm. határozata
az országos múzeumok, valamint egyes nemzeti emlékhelyek és műemlékek látogatásáról szóló  
1502/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat módosításáról

 1. Az országos múzeumok, valamint egyes nemzeti emlékhelyek és műemlékek látogatásáról szóló 1502/2017. 
(VIII.  11.) Korm. határozat (a  továbbiakban: Határozat) 1.  pont 1.1.  alpont c)  pontja a  következő cm)–co)  alponttal 
egészül ki:
[A Kormány a nemzeti és egyetemes kulturális örökség javainak megismerése érdekében
egyetért azzal, hogy az  általános iskolák, középfokú iskolák és gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-
oktatási intézmények nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulói és minden tizedik tanuló után egy fő 
kísérő (pedagógus vagy szülő) az  iskola által szervezett csoportos utazás keretében tanítási évben – a  tanév rendjéről 
szóló miniszteri rendelet szerinti őszi, téli és tavaszi szünet kivételével – tanítási és – a látogatás szombati napra történő 
visszaigazolása esetén – szombati napokon díjmentes vasúti utazás igénybevételével látogathassák meg
a következő nemzeti emlékhelyeket:]
„cm) a Fiumei úti temetőt,
cn) a győri Káptalandombot,
co) a rákoskeresztúri Újköztemetőt.”

 2. A Határozat 1. pont 1.1. alpont e) pontja a következő ej)–eu) alponttal egészül ki:
[A Kormány a nemzeti és egyetemes kulturális örökség javainak megismerése érdekében
egyetért azzal, hogy az  általános iskolák, középfokú iskolák és gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-
oktatási intézmények nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulói és minden tizedik tanuló után egy fő 
kísérő (pedagógus vagy szülő) az  iskola által szervezett csoportos utazás keretében tanítási évben – a  tanév rendjéről 
szóló miniszteri rendelet szerinti őszi, téli és tavaszi szünet kivételével – tanítási és – a látogatás szombati napra történő 
visszaigazolása esetén – szombati napokon díjmentes vasúti utazás igénybevételével látogathassák meg
a következő történelmi emlékhelyeket:]
„ej) a budapesti Insula Lutheranát,
ek) a kiskőrösi Petőfi Emlékmúzeum és Szülőházat,
el) a kőszegi várat,
em) a monoki Kossuth Emlékmúzeumot,
en) a nyírbátori Báthori-várkastélyt és református templomot,
eo) a pápai református kollégiumot és ótemplomot,
ep) Recsk egykori munkatábort,
eq) a soproni Tűztornyot,
er) a szatmárcsekei Kölcsey-kúriát,
es) a Szegedi DÓM Látogatóközpontot – Dóm tér Szegedi Tudományegyetem Auditórium Maximum épületét,
et) a tihanyi bencés apátságot,
eu) a vizsolyi református templomot,”

 3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1937/2021. (XII. 21.) Korm. határozata
a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földterületek tulajdonjogának rendezéséhez és 
a Rozmaring Mezőgazdasági Termelőszövetkezet működési területén érintett kárpótlásra jogosultak 
kompenzációjához szükséges forrásokról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Rozmaring Mezőgazdasági Termelőszövetkezet működési területén érintett kárpótlásra 

jogosultak kompenzációja a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 
(a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 2.  Földügyi, öntözési és erdészeti feladatok alcím, 1. Földügyi feladatok jogcímcsoporton biztosított 
9 500 000 000 forint terhére valósuljon meg, amelyből időközben a XII. Agrárminisztérium és a XI. Miniszterelnökség, 
valamint a  XII. Agrárminisztérium és a  XLIV. A  Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetek 
közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1001/2021. (I. 5.) Korm. határozat alapján a  Kvtv. 1.  melléklet 
XI.  Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára 
8 500 000 000 forint átadásra került;

 2. felhívja az agrárminisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy
a) nyújtsanak tájékoztatást a  pénzügyminiszter részére az  1.  pont szerinti 9 500 000 000 forint 2021. évi 

felhasználásáról,
b) gondoskodjanak a  fel nem használt összeg Központi Maradványelszámolási Alapba történő befizetéséről 

az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Ávr.) 150. § (4) bekezdésére figyelemmel,

c) nyújtsanak tájékoztatást a  pénzügyminiszter részére a  termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló 
földterületek tulajdonjogának rendezésével – beleértve a  Rozmaring Mezőgazdasági Termelőszövetkezet 
működési területén érintett kárpótlásra jogosultak kompenzációját – összefüggésben a 2022-ben várhatóan 
felmerülő forrásigényről;
Felelős: agrárminiszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2022. január 31.

 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  2.  pont c)  alpont szerinti tájékoztatására tekintettel, legfeljebb a  2.  pont 
b)  alpont szerinti összeg mértékéig gondoskodjon az  Ávr. 153.  §-ában foglaltak alapján a  szükséges összeg 
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.2) 1. melléklet 
XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Földügyi, öntözési és erdészeti feladatok 
alcím, 1. Földügyi feladatok jogcímcsoport, valamint a Kvtv.2 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, 
megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára történő biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter 
agrárminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 2. pont b) alpont szerinti befizetést követően, a felmerülés ütemében
 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  agrárminiszter és a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával 

gondoskodjon a  termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földterületek tulajdonjogának rendezésével 
összefüggésben felmerülő feladatok végrehajtásához 2023-ban és az  azt követő években szükséges forrás 
rendelkezésre állásáról az adott évi központi költségvetés ezen feladatot finanszírozó előirányzatán.

Felelős: pénzügyminiszter 
agrárminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 2023. évtől kezdődően az adott évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
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	2021. évi CXL. törvény
	a honvédelemről és a Magyar Honvédségről*

	2021. évi CXLI. törvény
	egyes törvények honvédelemmel és rendvédelemmel összefüggő módosításáról*

	2021. évi CXLII. törvény
	a határok, a vízumügy, a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, valamint a menekültügy és a migráció területén működő uniós információs rendszerek együttműködő képességének megteremtése érdekében egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról*

	2021. évi CXLIII. törvény
	az agrárgazdaságok átadásáról*

	2021. évi CXLIV. törvény
	a Földmegfigyelési Információs Rendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról*

	2021. évi CXLV. törvény
	az egykori Rozmaring Mezőgazdasági Termelőszövetkezet működési területén kárpótlásra váró személyek helyzetének rendezéséről*

	2021. évi CXLVI. törvény
	az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról

	2021. évi CXLVII. törvény
	az egyes képzéseket és a foglalkoztatást érintő törvények módosításáról*

	2021. évi CXLVIII. törvény
	egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról*

	2021. évi CXLIX. törvény
	a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról*

	A Kormány 735/2021. (XII. 21.) Korm. rendelete
	a telekalakítási eljárást érintően egyes kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 736/2021. (XII. 21.) Korm. rendelete
	a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 737/2021. (XII. 21.) Korm. rendelete
	a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet és a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek 
kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró é

	A Kormány 738/2021. (XII. 21.) Korm. rendelete
	a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 739/2021. (XII. 21.) Korm. rendelete
	az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból származó támogatásokról, valamint a támogatások igénylésével és felhasználásával kapcsolatos szabályokról szóló 50/2017. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 740/2021. (XII. 21.) Korm. rendelete
	a nemzeti és történelmi emlékhelyek használatáról és fenntartható használatuk támogatásáról, valamint a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 1936/2021. (XII. 21.) Korm. határozata
	az országos múzeumok, valamint egyes nemzeti emlékhelyek és műemlékek látogatásáról szóló 
1502/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1937/2021. (XII. 21.) Korm. határozata
	a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földterületek tulajdonjogának rendezéséhez és a Rozmaring Mezőgazdasági Termelőszövetkezet működési területén érintett kárpótlásra jogosultak kompenzációjához szükséges forrásokról
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