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Tar ta lom jegy zék

2010. évi CXLVIII. törvény A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról  szóló 2010. évi
XLII. törvénnyel összefüggésben szükséges törvénymódosításokról és egyes 
iparjogvédelmi tárgyú törvények módosításáról 27182

2010. évi CXLIX. törvény A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról  szóló 2004. évi 
CVII. törvény módosításáról 27236

2010. évi CL. törvény Az agrárpiaci rendtartásról  szóló 2003. évi XVI. törvény módosításáról 27238

2010. évi CLI. törvény A Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történõ
csatlakozása következtében, az egyrészrõl az Európai Közösség
és tagállamai, másrészrõl a Svájci Államközösség közötti, a személyek
szabad mozgásáról  szóló megállapodásban Szerzõdõ Félként  való
részvételérõl  szóló Jegyzõkönyv kihirdetésérõl 27238

285/2010. (XII. 16.) Korm.
rendelet

Az állambiztonsági szolgálatok mágnesszalagra rögzített adatbázisaiban
található adatok felülvizsgálatáról  szóló 102/2010. (IV. 2.) Korm. rendelet
hatályon kívül helyezésérõl 27246

286/2010. (XII. 16.) Korm.
rendelet

A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Meg valósítási
Programról  szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet és a Nemzeti Települési
Szennyvízelvezetési és -tisztítási Meg valósítási Programmal összefüggõ
szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról  szóló
26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról 27246

287/2010. (XII. 16.) Korm.
rendelet

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testületrõl 27311

10/2010. (XII. 16.) NGM
rendelet

Az ajkai térségben bekövetkezett vörösiszap-ömlés által okozott károk
helyreállítása és az újjáépítések körében felmerült illeték megállapításának
mellõzésérõl 27313

21/2010. (XII. 16.) NFM
rendelet

A belföldi fenntartott postai szolgáltatások legmagasabb hatósági díjairól
 szóló 85/2006. (XII. 15.) GKM rendelet módosításáról 27314

302/2010. (XII. 16.) KE
határozat

Legfõbb ügyész helyettesének kinevezésérõl 27316

303/2010. (XII. 16.) KE
határozat

Mérnök dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetésérõl
és szolgálati nyugállományba helyezésérõl 27316

50/2010. (XII. 16.) KüM
határozat

A Tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpej Képviseleti
Iroda között a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról a jövedelemadók területén  szóló Egyezmény
kihirdetésérõl  szóló 2010. évi CXXXIII. törvény 2. és 3.  §-ainak
hatálybalépésérõl 27317
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II. Tör vé nyek

2010. évi CXLVIII. törvény
a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról  szóló
2010. évi XLII. törvénnyel összefüggésben szükséges törvénymódosításokról
és egyes iparjogvédelmi tárgyú törvények módosításáról*

1. A külföldi áruk származási helye hamis megjelölésének megakadályozása tárgyában 
Madridban 1891. évi április hó 14-én kelt, Washingtonban 1911. évi június hó 2-án 
és Hágában 1925. évi november hó 6-án felülvizsgált nemzetközi megállapodás 
becikkelyezésérõl  szóló 1934. évi V. törvény módosítása

1.  § A külföldi áruk származási helye hamis megjelölésének megakadályozása tárgyában Madridban 1891. évi április hó
14-én kelt, Washingtonban 1911. évi június hó 2-án és Hágában 1925. évi november hó 6-án felülvizsgált nemzetközi
megállapodás becikkelyezésérõl  szóló 1934. évi V. törvény 3.  §-ában a „külgazdaságért” szövegrész helyébe
a „külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért” szöveg lép.

2. A Magyar Köztársaság és a Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövetsége között Moszkvában,
az 1947. évi július hó 15-én aláírt kereskedelmi és tengerhajózási szerzõdés becikkelyezésérõl  szóló
1947. évi XXVIII. törvény módosítása

2.  § A Magyar Köztársaság és a Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövetsége között Moszkvában, az 1947. évi július hó 15-én
aláírt kereskedelmi és tengerhajózási szerzõdés becikkelyezésérõl  szóló 1947. évi XXVIII. törvény 3.  §-ában
a „külgazdaságért” szövegrész helyébe a „külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért”
szöveg lép.

3. A Dunán  való hajózás rendjének szabályozása tárgyában Belgrádban 
1948. évi augusztus hó 18. napján kelt nemzetközi Egyezmény becikkelyezésérõl  szóló 
1949. évi XIII. törvény módosítása

3.  § A Dunán  való hajózás rendjének szabályozása tárgyában Belgrádban 1948. évi augusztus hó 18. napján kelt
nemzetközi Egyezmény becikkelyezésérõl  szóló 1949. évi XIII. törvény 4.  §-ában a „minisztérium” szövegrész helyébe
a „közlekedésért felelõs miniszter” szöveg lép.

4. A házasságról, a családról és a gyámságról  szóló 1952. évi IV. törvény módosítása

4.  § A házasságról, a családról és a gyámságról  szóló 1952. évi IV. törvény a következõ 112.  §-sal egészül ki:
„112.  § (1) Ha a gyermek 2010. január 1-je és 2010. december 31. között született, és az anya a fogamzási idõ kezdetétõl
a gyermek születéséig eltelt idõ vagy annak egy része alatt nem állt házassági kötelékben, a gyermek apjának kell
tekinteni azt a férfit, aki az anyával a fogamzási idõ kezdetétõl a gyermek születéséig eltelt idõ vagy annak egy része
alatt a közjegyzõ által vezetett Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása által igazolt élettársi kapcsolatban élt.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem lehet alkalmazni, ha az anya a fogamzási idõ kezdetétõl a gyermek születéséig
eltelt idõ alatt több férfival élt az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása által igazolt élettársi kapcsolatban.”

5.  § Hatályát veszti a házasságról, a családról és a gyámságról  szóló 1952. évi IV. törvény 35.  § (4) és (5) bekezdése.

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. december 6-ai ülésnapján fogadta el.
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5. A Közúti Kereskedelmi Jármûvek Ideiglenes Behozatalára, a Szállítótartályokra 
és a Magánhasználatra szolgáló Vízijármûvek és Légijármûvek Ideiglenes Behozatalára vonatkozó,
Genfben 1956. évi május hó 18. napján kelt nemzetközi Vámegyezmények kihirdetésérõl  szóló 
1957. évi 30. törvényerejû rendelet módosítása

6.  § A Közúti Kereskedelmi Jármûvek Ideiglenes Behozatalára, a Szállítótartályokra és a Magánhasználatra szolgáló
Vízijármûvek és Légijármûvek Ideiglenes Behozatalára vonatkozó, Genfben 1956. évi május hó 18. napján kelt
nemzetközi Vámegyezmények kihirdetésérõl  szóló 1957. évi 30. törvényerejû rendelet 3.  §-ában a „külgazdaságért”
szövegrész helyébe a „külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért” szöveg lép.

6. Az Áruminták és kereskedelmi propagandaanyagok behozatalának megkönnyítésére vonatkozó,
Genfben, 1952. évi november hó 7. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetésérõl  szóló 
1957. évi 59. törvényerejû rendelet módosítása

7.  § Az Áruminták és kereskedelmi propagandaanyagok behozatalának megkönnyítésére vonatkozó, Genfben, 1952. évi
november hó 7. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetésérõl  szóló 1957. évi 59. törvényerejû rendelet 3.  §-ában
a „külgazdaságért” szövegrész helyébe a „külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet
gazdaságfejlesztéséért” szöveg lép.

7. A Polgári Törvénykönyv hatálybalépésérõl és végrehajtásáról  szóló 
1960. évi 11. törvényerejû rendelet módosítása

8.  § (1) A Polgári Törvénykönyv hatálybalépésérõl és végrehajtásáról  szóló 1960. évi 11. törvényerejû rendelet 15.  §-ában
az „igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter” szöveg lép.

(2) A Polgári Törvénykönyv hatálybalépésérõl és végrehajtásáról  szóló 1960. évi 11. törvényerejû rendelet 36.  §-ában
az „a pénzügyminiszter az igazságügyminiszterrel egyetértésben” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelõs
miniszter az igazságügyért felelõs miniszter egyetértésével kiadott rendeletben” szöveg lép.

(3) A Polgári Törvénykönyv hatálybalépésérõl és végrehajtásáról  szóló 1960. évi 11. törvényerejû rendelet 91/A.  §
(6) bekezdésében az „igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter” szöveg lép.

8. A kiállításon, vásáron, kongresszuson, vagy hasonló esemény alkalmával bemutatandó, 
vagy felhasználandó áruk behozatalánál engedélyezett kedvezményekre, 
valamint a munkaeszközök vámelõjegyzésben történõ behozatalára vonatkozóan Brüsszelben, 
1961. június 8-án létrejött vámegyezmények kihirdetésérõl  szóló 1963. évi 8. törvényerejû rendelet
módosítása

9.  § A kiállításon, vásáron, kongresszuson, vagy hasonló esemény alkalmával bemutatandó, vagy felhasználandó áruk
behozatalánál engedélyezett kedvezményekre, valamint a munkaeszközök vámelõjegyzésben történõ behozatalára
vonatkozóan Brüsszelben, 1961. június 8-án létrejött vámegyezmények kihirdetésérõl  szóló 1963. évi 8. törvényerejû
rendelet 3.  §-ában a „külgazdaságért” szövegrész helyébe a „külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet
gazdaságfejlesztéséért” szöveg lép.

9. A nemzetközi fuvarozásnál használatos rakodólapok vámkezelésérõl Genfben, 
1960. december 9-én kelt európai egyezmény kihirdetésérõl  szóló
1963. évi 23. törvényerejû rendelet módosítása

10.  § A nemzetközi fuvarozásnál használatos rakodólapok vámkezelésérõl Genfben, 1960. december 9-én kelt európai
egyezmény kihirdetésérõl  szóló 1963. évi 23. törvényerejû rendelet 3.  §-ában a „külgazdaságért” szövegrész helyébe
a „külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért” szöveg lép.
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10. A turistaforgalom vámkönnyítéseirõl  szóló, New Yorkban 1954. június 4-én kelt Egyezmény, 
valamint az Egyezmény Kiegészítõ Jegyzõkönyvének kihirdetésérõl  szóló
1964. évi 2. törvényerejû rendelet módosítása

11.  § A turistaforgalom vámkönnyítéseirõl  szóló, New Yorkban 1954. június 4-én kelt Egyezmény, valamint az Egyezmény
Kiegészítõ Jegyzõkönyvének kihirdetésérõl  szóló 1964. évi 2. törvényerejû rendelet 4.  §-ában a „külgazdaságért”
szövegrész helyébe a „külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért” szöveg lép.

11. Az áruk elõjegyzési eljárásban  való behozatalához szükséges, 
Brüsszelben 1961. december 6-án kötött A. T. A.-igazolványról, valamint a kereskedelmi minták 
E. C. S. igazoló füzeteire vonatkozó, Brüsszelben 1956. március 1-jén megkötött 
és a Vámegyüttmûködési Tanács ajánlására 1960. június 15-én módosított Vámegyezmények
kihirdetésérõl  szóló 1966. évi 5. törvényerejû rendelet módosítása

12.  § Az áruk elõjegyzési eljárásban  való behozatalához szükséges, Brüsszelben 1961. december 6-án kötött
A. T. A.-igazolványról, valamint a kereskedelmi minták E. C. S. igazoló füzeteire vonatkozó, Brüsszelben 1956.
március 1-jén megkötött és a Vámegyüttmûködési Tanács ajánlására 1960. június 15-én módosított
Vámegyezmények kihirdetésérõl  szóló 1966. évi 5. törvényerejû rendelet 3.  §-ában a „külgazdaságért” szövegrész
helyébe a „külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért” szöveg lép.

12. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya
között a tengeri úton, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságon át szállított, átmenõ (tranzit)
növényi küldemények növényegészségügyi ellenõrzésének végrehajtásáról Budapesten, 
1965. évi június hó 25. napján aláírt kiegészítõ egyezmény kihirdetésérõl  szóló 
1966. évi 18. törvényerejû rendelet módosítása

13.  § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a tengeri
úton, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságon át szállított, átmenõ (tranzit) növényi küldemények
növényegészségügyi ellenõrzésének végrehajtásáról Budapesten, 1965. évi június hó 25. napján aláírt kiegészítõ
egyezmény kihirdetésérõl  szóló 1966. évi 18. törvényerejû rendelet 3.  §-ában az „a földmûvelésügyi” szöveg helyébe
az „az élelmiszerlánc-felügyeletért felelõs” szöveg lép.

13. A New Yorkban 1965. július 8-án kelt, a szárazföldi államok átmenõ kereskedelmérõl  szóló 
Egyezmény kihirdetésérõl  szóló 1969. évi 10. törvényerejû rendelet módosítása

14.  § A New Yorkban 1965. július 8-án kelt, a szárazföldi államok átmenõ kereskedelmérõl  szóló Egyezmény kihirdetésérõl
 szóló 1969. évi 10. törvényerejû rendelet 5.  § (2) bekezdésében a „külgazdaságért” szövegrész helyébe
a „külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért” szöveg lép.

14. A Magyar Népköztársaságnak New Yorkban, 1965. április 14-én kelt Harmadik Nemzetközi
Ónegyezményhez  való csatlakozása kihirdetésérõl  szóló 1970. évi 14. törvényerejû rendelet 
módosítása

15.  § A Magyar Népköztársaságnak New Yorkban, 1965. április 14-én kelt Harmadik Nemzetközi Ónegyezményhez  való
csatlakozása kihirdetésérõl  szóló 1970. évi 14. törvényerejû rendelet 4.  §-ában a „külgazdaságért” szövegrész helyébe
a „külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért” szöveg lép.

15. Az ipari tulajdon oltalmára létesült uniós egyezmények 1967. július 14-én Stockholmban felülvizsgált, 
illetve létrehozott szövegének kihirdetésérõl  szóló 1970. évi 18. törvényerejû rendelet módosítása

16.  § Az ipari tulajdon oltalmára létesült uniós egyezmények 1967. július 14-én Stockholmban felülvizsgált, illetve
létrehozott szövegének kihirdetésérõl  szóló 1970. évi 18. törvényerejû rendelet 4.  § (2) bekezdésében az „az Országos
Találmányi Hivatal elnöke” szövegrész helyébe az „a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke” szöveg lép.
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16. A Genfben 1970. május 15-én kelt Negyedik Nemzetközi Ónegyezménynek a Magyar Népköztársaság
által történt megerõsítése kihirdetésérõl  szóló 1972. évi 5. törvényerejû rendelet módosítása

17.  § A Genfben 1970. május 15-én kelt Negyedik Nemzetközi Ónegyezménynek a Magyar Népköztársaság által történt
megerõsítése kihirdetésérõl  szóló 1972. évi 5. törvényerejû rendelet 4.  §-ában a „külgazdaságért” szövegrész helyébe
a „külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért” szöveg lép.

17. Az egyes iparjogvédelmi uniós megállapodások kihirdetésérõl  szóló 
1973. évi 29. törvényerejû rendelet módosítása

18.  § Az egyes iparjogvédelmi uniós megállapodások kihirdetésérõl  szóló 1973. évi 29. törvényerejû rendelet 4.  § (3) és
(4) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának 
elnöke” szöveg lép.

18. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya
között a határmenti árucsere- és szolgáltatás-forgalomról, valamint gazdasági együttmûködésrõl  szóló,
Budapesten 1976. március 20-án aláírt Egyezmény kihirdetésérõl  szóló 
1976. évi 32. törvényerejû rendelet módosítása

19.  § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a határmenti
árucsere- és szolgáltatás-forgalomról, valamint gazdasági együttmûködésrõl  szóló, Budapesten 1976. március 20-án
aláírt Egyezmény kihirdetésérõl  szóló 1976. évi 32. törvényerejû rendelet 3.  §-ában a „külgazdaságért” szövegrész
helyébe a „külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért” szöveg lép.

19. A Genfben 1975. június 21-én kelt Ötödik Nemzetközi Ónegyezmény kihirdetésérõl  szóló 
1977. évi 5. törvényerejû rendelet módosítása

20.  § A Genfben 1975. június 21-én kelt Ötödik Nemzetközi Ónegyezmény kihirdetésérõl  szóló 1977. évi 5. törvényerejû
rendelet 4.  §-ában a „külgazdaságért” szövegrész helyébe a „külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet
gazdaságfejlesztéséért” szöveg lép.

20. A Magyar Népköztársaság és Japán között Tokióban, 1975. október 20-án aláírt kereskedelmi 
és hajózási szerzõdés kihirdetésérõl  szóló 1977. évi 10. törvényerejû rendelet módosítása

21.  § A Magyar Népköztársaság és Japán között Tokióban, 1975. október 20-án aláírt kereskedelmi és hajózási szerzõdés
kihirdetésérõl  szóló 1977. évi 10. törvényerejû rendelet 3.  §-ában a „külgazdaságért” szövegrész helyébe a „külgazdaságért
és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért” szöveg lép.

21. A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról  szóló 
1979. évi 11. törvényerejû rendelet módosítása

22.  § A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról  szóló 1979. évi 11. törvényerejû rendelet 22.  § (1) bekezdés
c) pontjában, 106.  § (2) bekezdés b) pontjában az „az igazságügyért felelõs miniszter” szövegrész helyébe
az „a büntetés-végrehajtásért felelõs miniszter” szöveg, 127.  § (1) bekezdésében a „valamint a” szövegrész helyébe
az „a büntetés-végrehajtásért felelõs miniszterrel, valamint a” szöveg lép.

22. A Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdés kihirdetésérõl  szóló 
1980. évi 14. törvényerejû rendelet módosítása

23.  § A Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdés kihirdetésérõl  szóló 1980. évi 14. törvényerejû rendelet 5.  § (2) bekezdésében
a „Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke” szöveg lép.
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23. A mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történõ letétbe helyezésének nemzetközi
elismerésérõl  szóló Budapesti Szerzõdés kihirdetésérõl  szóló 1981. évi 1. törvényerejû rendelet
módosítása

24.  § A mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történõ letétbe helyezésének nemzetközi elismerésérõl  szóló
Budapesti Szerzõdés kihirdetésérõl  szóló 1981. évi 1. törvényerejû rendelet 3.  § (3) bekezdésében a „Magyar
Szabadalmi Hivatal elnöke” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke” szöveg, a „Magyar
Szabadalmi Hivatal hivatalos lapjában” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának hivatalos
lapjában” szöveg lép.

24. A Magyar Népköztársaság és a Svájci Államszövetség között létrejött, a származási jelzések,
eredetmegjelölések és egyéb földrajzi megjelölések oltalmáról  szóló szerzõdés kihirdetésérõl  szóló
1981. évi 27. törvényerejû rendelet módosítása

25.  § A Magyar Népköztársaság és a Svájci Államszövetség között létrejött, a származási jelzések, eredetmegjelölések és
egyéb földrajzi megjelölések oltalmáról  szóló szerzõdés kihirdetésérõl  szóló 1981. évi 27. törvényerejû rendelet 3.  §
(2) bekezdésében az „az Országos Találmányi Hivatal elnöke” szövegrész helyébe az „a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatalának elnöke” szöveg lép.

25. Az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó Lisszaboni
Megállapodásnak, az 1967. évi július hó 14. napján Stockholmban felülvizsgált szövege kihirdetésérõl
 szóló 1982. évi 1. törvényerejû rendelet módosítása

26.  § Az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó Lisszaboni Megállapodásnak, az 1967. évi
július hó 14. napján Stockholmban felülvizsgált szövege kihirdetésérõl  szóló 1982. évi 1. törvényerejû rendelet 5.  §
(2) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának 
elnöke” szöveg lép.

26. Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl  szóló 
1982. évi 17. törvényerejû rendelet módosítása

27.  § (1) Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl  szóló 1982. évi 17. törvényerejû rendelet 15/A.  §-a
a következõ (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli megkötése, létesítése, továbbá
a munkaidõn kívül történõ házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás
ellentételezéseként a települési önkormányzat rendeletében meghatározott mértékû díjat kell fizetni.
(7) A hivatali munkaidõn kívül történõ házasságkötésben, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésében közremûködõ
anyakönyvvezetõt választása szerint a köztisztviselõk jogállásáról  szóló törvényben meghatározott szabadidõ egésze
vagy egy része helyett az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékû díjazás illeti meg.
(8) Nem köthetõ házasság, illetve nem létesíthetõ bejegyzett élettársi kapcsolat a Munka Törvénykönyvében
meghatározott munkaszüneti napon.”

(2) Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl  szóló 1982. évi 17. törvényerejû rendelet 39.  §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A hazai anyakönyvezést a lakóhely, annak hiányában tartózkodási hely szerint illetékes anyakönyvvezetõnél,
illetve az illetékes konzuli tisztviselõnél kell kérni. Az állampolgárság megszerzésére irányuló eljárás
kezdeményezésekor a hazai anyakönyvezés iránti kérelmet az állampolgárság megszerzésére irányuló kérelemmel
együtt kell elõterjeszteni. Ha magyar állampolgár külföldön történt születésérõl, házasságkötésérõl, bejegyzett
élettársi kapcsolatáról vagy halálesetérõl az anyakönyvvezetõ vagy a konzuli tisztviselõ tudomást szerez,
az anyakönyvezést hivatalból kezdeményezi.”
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(3) Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl  szóló 1982. évi 17. törvényerejû rendelet 42/A.  §-a
a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy
a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidõn kívül történõ házasságkötés
és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait,
b) rendeletben szabályozza a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidõn kívül történõ házasságkötés és
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére,
valamint az anyakönyvvezetõ részére fizetendõ díj mértékét.”

27. Az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény kihirdetésérõl  szóló 
1983. évi 14. törvényerejû rendelet módosítása

28.  § Az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény kihirdetésérõl  szóló 1983. évi 14. törvényerejû rendelet
4.  §-ában a „Magyar Szabadalmi Hivatal elnökével” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának
elnökével” szöveg lép.

28. Az ipari minták nemzetközi letétbe helyezésére létrejött Hágai Megállapodás kihirdetésérõl  szóló
1984. évi 29. törvényerejû rendelet módosítása

29.  § Az ipari minták nemzetközi letétbe helyezésére létrejött Hágai Megállapodás kihirdetésérõl  szóló 1984. évi
29. törvényerejû rendelet 4.  § (3) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke” szövegrész helyébe a „Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke” szöveg lép.

29. A Genfben, az 1983. évi június hó 20. napján kelt, a szakmai rehabilitációról 
és a foglalkoztatásról (rokkant személyek)  szóló egyezmény kihirdetésérõl  szóló 
1985. évi 9. törvényerejû rendelet módosítása

30.  § A Genfben, az 1983. évi június hó 20. napján kelt, a szakmai rehabilitációról és a foglalkoztatásról (rokkant személyek)  szóló
egyezmény kihirdetésérõl  szóló 1985. évi 9. törvényerejû rendelet 3.  § (2) bekezdésében a „foglalkoztatáspolitikáért felelõs
miniszter” szövegrész helyébe a „foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter és a társadalmi esélyegyenlõség
elõmozdításáért felelõs miniszter” szöveg lép.

30. Az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerzõdéseirõl  szóló, Bécsben, 
az 1980. évi április hó 11. napján kelt Egyezménye kihirdetésérõl  szóló 
1987. évi 20. törvényerejû rendelet módosítása

31.  § Az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerzõdéseirõl  szóló, Bécsben, az 1980. évi április hó 11. napján kelt
Egyezménye kihirdetésérõl  szóló 1987. évi 20. törvényerejû rendelet 4.  § (2) bekezdésében a „külgazdaságért” szövegrész
helyébe a „külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért” szöveg lép.

31. A közúti közlekedésrõl  szóló 1988. évi I. törvény módosítása

32.  § A közúti közlekedésrõl  szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3) bekezdés k) pontjában az „energetikáért felelõs miniszterrel”
szövegrész helyébe az „energiapolitikáért felelõs miniszterrel” szöveg lép.

32. A Magyar Népköztársaság és a Német Szövetségi Köztársaság között 
a beruházások elõsegítésérõl és kölcsönös védelmérõl  szóló szerzõdés kihirdetésérõl  szóló 
1988. évi 5. törvényerejû rendelet módosítása

33.  § A Magyar Népköztársaság és a Német Szövetségi Köztársaság között a beruházások elõsegítésérõl és kölcsönös védelmérõl
 szóló szerzõdés kihirdetésérõl  szóló 1988. évi 5. törvényerejû rendelet 3.  § (2) bekezdésében a „külgazdaságért” szövegrész
helyébe a „külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért” szöveg lép.
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33. Az áruk nemzetközi adásvételi szerzõdéseire vonatkozó elévülési idõrõl  szóló, New Yorkban, 
1974. június 14-én kelt Egyezményrõl, valamint az áruk nemzetközi adásvételi szerzõdésére vonatkozó
elévülési idõrõl  szóló Egyezmény módosításáról, Bécsben 1980. április 11-én kelt 
Jegyzõkönyvrõl  szóló 1989. évi 1. törvényerejû rendelet módosítása

34.  § Az áruk nemzetközi adásvételi szerzõdéseire vonatkozó elévülési idõrõl  szóló, New Yorkban, 1974. június 14-én kelt
Egyezményrõl, valamint az áruk nemzetközi adásvételi szerzõdésére vonatkozó elévülési idõrõl  szóló Egyezmény
módosításáról, Bécsben 1980. április 11-én kelt Jegyzõkönyvrõl  szóló 1989. évi 1. törvényerejû rendelet 4.  §
(2) bekezdésében a „külgazdaságért” szövegrész helyébe a „külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet
gazdaságfejlesztéséért” szöveg lép.

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

35.  § A Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról  szóló 1990. évi XII. törvény 7/A.  § (1) bekezdésében a „Miniszterelnöki Hivatal”
szövegrész helyébe a „Miniszterelnökség” szöveg lép.

35. A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról  szóló 
1991. évi IV. törvény módosítása

36.  § A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról  szóló 1991. évi IV. törvény 39/A.  § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Munkaerõpiaci Alappal a miniszter rendelkezik. Rendelkezési jogát
a) a (2)–(5) bekezdésben foglaltak szerint a MAT-tal megosztva,
b) a Munkaerõpiaci Alap képzési alaprésze tekintetében – a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról  szóló törvényben meghatározottak szerint – az oktatásért felelõs miniszterrel megosztva
gyakorolja.”

37.  § (1) A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról  szóló 1991. évi IV. törvény 8.  § (6) bekezdés
b) pontjában a „foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium” szövegrész helyébe
a „miniszter” szöveg lép.

(2) A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról  szóló 1991. évi IV. törvény 19.  § (2) bekezdésében
a „miniszter, hogy” szövegrész helyébe a „miniszter, hogy a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs
miniszter egyetértésével kiadott rendeletben” szöveg lép.

(3) A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról  szóló 1991. évi IV. törvény 19/B.  § (4) bekezdésében
a „miniszter, hogy rendeletben” szövegrész helyébe a „miniszter, hogy a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért
felelõs miniszter egyetértésével kiadott rendeletben” szöveg lép.

(4) A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról  szóló 1991. évi IV. törvény 39/A.  § (9) bekezdésében
a „foglalkoztatáspolitikáért felelõs minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg lép.

(5) A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról  szóló 1991. évi IV. törvény 39/D.  § (4) bekezdésében
a „foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg lép.

(6) A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról  szóló 1991. évi IV. törvény 39/D.  § (5) bekezdésében
az „a pénzügyminiszterrel” szövegrész helyébe az „az államháztartásért felelõs miniszterrel” szöveg lép.

(7) A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról  szóló 1991. évi IV. törvény 49.  § (1), (3), (4) és
(6) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs miniszter”
szöveg, 49.  § (2) bekezdésében a „miniszternek” szövegrész helyébe a „társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért
felelõs miniszternek” szöveg lép.

(8) A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról  szóló 1991. évi IV. törvény 49.  § (5) bekezdésében
a „miniszter” szövegrészek helyébe a „társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs miniszter” szöveg lép.

(9) A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról  szóló 1991. évi IV. törvény 51/A.  § (7) bekezdésében
a „foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
a „helyi önkormányzatokért felelõs minisztérium” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatokért felelõs miniszter”
szöveg lép.
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(10) A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról  szóló 1991. évi IV. törvény 55.  § (1) bekezdés
a) pontjában a „minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg lép.

(11) A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról  szóló 1991. évi IV. törvény 57/A.  § (1) bekezdésében
a „foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg lép.

36. A Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl  szóló 1991. évi XXXI. törvény módosítása

38.  § (1) A Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl  szóló 1991. évi XXXI. törvény 7.  § (2) bekezdésében az „és a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter” szövegrész helyébe az „ , a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok
irányításáért felelõs miniszter és a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelõs miniszter” szöveg lép.

(2) A Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl  szóló 1991. évi XXXI. törvény 3. számú melléklet 7. pontjában a „Miniszterelnöki
Hivatal” szövegrész helyébe a „Miniszterelnökség” szöveg lép.

37. A használati minták oltalmáról  szóló 1991. évi XXXVIII. törvény módosítása

39.  § (1) A használati minták oltalmáról  szóló 1991. évi XXXVIII. törvény 22.  §-ában, IV. fejezetének címében, 26.  §-át megelõzõ
alcímében, 26.  §-ában, 27.  § (1) és (2) bekezdésében, 27.  § (4) és (5) bekezdésében, 34.  § (1) bekezdésében, 35.  §-ában,
36.  § (5) bekezdésében, 37.  §-át megelõzõ alcímében, 37.  § (4) bekezdés a) pontjában, 37.  § (5) bekezdésében és 37.  §
(8)–(10) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala”
szöveg lép.

(2) A használati minták oltalmáról  szóló 1991. évi XXXVIII. törvény 28.  § (1) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal”
szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

(3) A használati minták oltalmáról  szóló 1991. évi XXXVIII. törvény 37.  § (13) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal”
szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

(4) A használati minták oltalmáról  szóló 1991. évi XXXVIII. törvény 42.  § (2) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal”
szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

(5) A használati minták oltalmáról  szóló 1991. évi XXXVIII. törvény 7.  § (2) bekezdésében, 23.  § (1) bekezdésében, 29.  §
(1) bekezdésében és 30.  § (2) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatalhoz” szövegrész helyébe a „Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatalához” szöveg lép.

(6) A használati minták oltalmáról  szóló 1991. évi XXXVIII. törvény 27.  § (3) bekezdésében, 37.  § (1) bekezdésében, 37.  §
(3) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatalnak” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának”
szöveg lép.

(7) A használati minták oltalmáról  szóló 1991. évi XXXVIII. törvény 37.  § (9) bekezdésben a „Magyar Szabadalmi Hivatalnál”
szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál” szöveg lép.

38. A mikroelektronikai félvezetõ termékek topográfiájának oltalmáról  szóló 
1991. évi XXXIX. törvény módosítása

40.  § (1) A mikroelektronikai félvezetõ termékek topográfiájának oltalmáról  szóló 1991. évi XXXIX. törvény 3.  §-ában,
IV. Fejezete címében, 16.  §-át megelõzõ alcímében, 16.  §-ában, 17.  § (1) és (2) bekezdésében, 17.  §
(4)–(6) bekezdésében, 22.  § (1) és (4) bekezdésében, 23.  §-át megelõzõ alcímében, 23.  § (4) bekezdés a) pontjában,
23.  § (5) és (8) bekezdésében, valamint 23.  § (9) és (10) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrész
helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

(2) A mikroelektronikai félvezetõ termékek topográfiájának oltalmáról  szóló 1991. évi XXXIX. törvény 23.  §
(13) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala”
szöveg lép.

(3) A mikroelektronikai félvezetõ termékek topográfiájának oltalmáról  szóló 1991. évi XXXIX. törvény 25.  §
(3) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg
lép.

(4) A mikroelektronikai félvezetõ termékek topográfiájának oltalmáról  szóló 1991. évi XXXIX. törvény 13.  §-ában és 20.  §
(1) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatalhoz” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához”
szöveg lép.
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(5) A mikroelektronikai félvezetõ termékek topográfiájának oltalmáról  szóló 1991. évi XXXIX. törvény 17.  § (3) és
(6) bekezdésében és 23.  § (1) és (3) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatalnak” szövegrész helyébe a „Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatalának” szöveg lép.

(6) A mikroelektronikai félvezetõ termékek topográfiájának oltalmáról  szóló 1991. évi XXXIX. törvény 23.  §
(9) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatalnál” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál”
szöveg lép.

39. A mérésügyrõl  szóló 1991. évi XLV. törvény módosítása

41.  § Hatályát veszti a mérésügyrõl  szóló 1991. évi XLV. törvény 15.  § (5) bekezdésében az „és a közigazgatási informatikáért
felelõs miniszterrel” szövegrész.

40. A közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

42.  § (1) A közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41.  § (3) bekezdésében az „egészségügyi miniszter”
szövegrész helyébe az „egészségügyért felelõs miniszter” szöveg lép.

(2) A közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (4) bekezdésében a „nemzetpolitikáért és
a kisebbségpolitikáért” szövegrész helyébe a „nemzetpolitikáért, a kisebbségpolitikáért” szöveg lép.

(3) A közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (4) bekezdésében a „polgári nemzetbiztonsági
szolgálatok irányításáért” szövegrész helyébe a „polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért, a polgári
hírszerzési tevékenység irányításáért” szöveg lép.

(4) A közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (4) bekezdésében a „Miniszterelnöki Hivatalt
vezetõ” szövegrész helyébe a „közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter, az állami
vagyon felügyeletéért felelõs miniszter, valamint az informatikáért felelõs” szöveg lép.

(5) A közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (5) bekezdés b), q) és r) pontjában a „ , valamint
a katonai, illetve a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelõs miniszter” szövegrész helyébe a „felelõs
miniszter, a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelõs miniszter, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok
irányításáért felelõs miniszter” szöveg lép.

(6) A közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (5) bekezdés j) pontjában a „valamint
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ” szövegrész helyébe az „a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért
felelõs miniszter, az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter, valamint az informatikáért felelõs” szöveg lép.

(7) A közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (5) bekezdés m) pontjában a „valamint
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ” szövegrész helyébe az „a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért
felelõs miniszter, az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter, valamint az informatikáért felelõs” szöveg lép.

(8) A közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (5) bekezdés o) pontjában az „ , a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért, a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „felelõs miniszter, a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelõs miniszter, valamint
a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelõs miniszter” szöveg lép.

(9) A közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (5) bekezdés u) pontjában az „egészségügyi
miniszterrel” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelõs miniszterrel” szöveg lép.

41. Az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosítása

43.  § Az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 49.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, az autonóm államigazgatási szerv és a kormányhivatal e törvény
alkalmazásában fejezetet irányító szerv.”

44.  § (1) Az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 54.  § (1) bekezdésében az „alappal  való rendelkezésre jogosult,
a felhasználásért felelõs minisztert” szövegrész helyébe az „alappal  való rendelkezésre jogosult és felhasználásért
felelõs minisztert (a továbbiakban: alappal rendelkezõ miniszter)” szöveg lép.

(2) Az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 54.  § (4) bekezdésében az „alappal  való rendelkezésre jogosult és
a felhasználásért felelõs miniszter” szövegrész helyébe az „alappal rendelkezõ miniszter” szöveg lép.
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(3) Az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 54/A.  §-ában és 55.  § (2) bekezdésében az „A miniszter”
szövegrész helyébe az „Az alappal rendelkezõ miniszter” szöveg lép.

(4) Az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/E.  § (2) bekezdés b) pontjában a „helyi önkormányzatokért”
szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért” szöveg, 64/E.  § (4) bekezdésében
a „Kormány a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter” szövegrész helyébe a „Kormány a helyi önkormányzatok
törvényességi ellenõrzéséért felelõs miniszter” szöveg lép.

(5) Az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108/A.  § (2) bekezdésében az „államháztartásért felelõs miniszter
(a továbbiakban: illetékes miniszter)” szövegrész helyébe az „államháztartásért felelõs miniszter” szöveg lép.

(6) Az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108/A.  § (3) bekezdésében a „külgazdaságért felelõ” szövegrész
helyébe a „külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért felelõs” szöveg lép.

(7) Az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108/A.  § (3) bekezdésében az „illetékes miniszter” szövegrészek
helyébe az „államháztartásért felelõs miniszter” szöveg lép.

(8) Az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108/A.  § (4) bekezdésében az „illetékes miniszter” szövegrészek
helyébe az „államháztartásért felelõs miniszter” szöveg lép.

(9) Az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108/A.  § (9) bekezdésében az „illetékes miniszter” szövegrész
helyébe az „államháztartásért felelõs miniszter” szöveg lép.

(10) Az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 123/B.  §-ában az „illetékes miniszter” szövegrész helyébe
az „alappal rendelkezõ miniszter” szöveg lép.

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

45.  § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról  szóló 1992. évi LXVI. törvény 6.  §-a következõ
(2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az állampolgársági ügyekben eljáró szerv közremûködik a nyilvántartás hatálya alá tartozó honosított és
visszahonosított (a továbbiakban együtt: honosított) polgárok magyar állampolgárságának és nõtlen vagy hajadon
családi állapotának, valamint a magyar állampolgárság megszûnése tényének és idõpontjának nyilvántartásba
vételében.”

(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról  szóló 1992. évi LXVI. törvény 7.  § (2) bekezdés a) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A jegyzõ)
„a) gondoskodik a település közigazgatási területén lakcímmel rendelkezõ polgár adatainak, adatváltozásainak,
illetve adatjavításainak, valamint a polgár adataiban a település közigazgatási területén bekövetkezett változásoknak
a nyilvántartáson történõ átvezetésérõl;”

(3) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról  szóló 1992. évi LXVI. törvény 14.  §-a a következõ m) és
n) pontokkal egészül ki:
(A nyilvántartás szervei az általuk kezelt adatokat az alábbi forrásból gyûjtik:)
„m) az anyakönyvvezetõ vagy az állampolgársági ügyekben eljáró szerv értesítése a magyar állampolgárság
honosítással vagy visszahonosítással történõ megszerzésérõl, valamint a honosított okirattal igazolt vagy nyilatkozata
szerinti nõtlen vagy hajadon családi állapotáról;
n) az állampolgársági ügyekben eljáró szerv értesítése az állampolgársági eljárásban engedélyezett névmódosításról,
valamint a magyar állampolgárság megszûnésérõl és annak idõpontjáról.”

(4) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról  szóló 1992. évi LXVI. törvény 29.  § (6) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A kiskorúság  miatt cselekvõképtelen polgár részére a személyazonosító igazolványt a törvényes képviselõ
kérelmére kell kiadni. A korlátozottan cselekvõképes jogosultat a személyazonosító igazolvány kiadása ügyében
megilleti az eljárási képesség.”

46.  § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról  szóló 1992. évi LXVI. törvény 7.  § (2) bekezdés
e) pontjában az „az érintett egészségügyi okból történõ akadályoztatása esetén” szövegrész helyébe az „a 14 éven aluli 
érintett és az érintett egészségügyi okból történõ akadályoztatása esetén” szöveg lép.
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(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról  szóló 1992. évi LXVI. törvény 9.  § (2) bekezdés
f) pontjában, 30.  § (2) bekezdésében, 36.  § (2) bekezdésében az „a közigazgatási informatikáért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe az „az e-közigazgatásért felelõs miniszter” szöveg lép.

(3) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról  szóló 1992. évi LXVI. törvény 9.  § (4) bekezdésében
a „lehet átvezetni” szövegrész helyébe a „ , továbbá a magyar állampolgárság megszûnésének tényét és idõpontját
lehet átvezetni” szöveg lép.

(4) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról  szóló 1992. évi LXVI. törvény 12.  § (1) bekezdésében
a „külföldre távozás nyilvántartásba vételét követõen” szövegrész helyébe a „külföldre távozását követõen” szöveg
lép.

47.  § (1) Hatályát veszti a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról  szóló 1992. évi LXVI. törvény 7.  §
(3) bekezdése.

(2) Hatályát veszti a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról  szóló 1992. évi LXVI. törvény 14.  §
i) pontja.

(3) Hatályát veszti a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról  szóló 1992. évi LXVI. törvény 18.  §
(1) bekezdésében az „elsõsorban” szövegrész.

(4) Hatályát veszti a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról  szóló 1992. évi LXVI. törvény 36.  §
(4) bekezdésében az „a közigazgatási informatikáért felelõs miniszter a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelõs
miniszterrel együttesen rendeletében meghatározott összegû” szövegrész.

(5) Hatályát veszti a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról  szóló 1992. évi LXVI. törvény 47.  §
(2) bekezdés c) pontjában az „a közigazgatási informatikáért felelõs miniszterrel együttesen,” szövegrész.

43. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl  szóló 
1992. évi LXXXIX. törvény módosítása

48.  § (1) A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl  szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 19.  § (6) bekezdésében
a „miniszter” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatokért felelõs miniszter” szöveg lép.

(2) A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl  szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 21/F.  § (2) bekezdés
e) pontjában, (4) bekezdésében, (7) bekezdésében, (10) bekezdés a) pontjában a „szociál- és családpolitikáért felelõs
miniszter” szövegrész helyébe a „szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter” szöveg, 21/F.  § (3) bekezdésében
a „szociál- és családpolitikáért felelõs miniszterhez” szövegrész helyébe a „szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs
miniszterhez” szöveg, 21/F.  § (10) bekezdés h) pontjában a „szociál- és családpolitikáért felelõs miniszternek”
szövegrész helyébe a „szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszternek” szöveg lép.

(3) A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl  szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 21/F.  §
(5) bekezdésében a „területfejlesztésért és területrendezésért felelõs miniszter” szövegrész helyébe
a „területfejlesztésért felelõs miniszter” szöveg lép.

44. A szakképzésrõl  szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosítása

49.  § A szakképzésrõl  szóló 1993. évi LXXVI. törvény 3.  § (5) bekezdésében az „igazságügyért” szövegrész helyébe az „állami
vagyon felügyeletéért” szöveg lép.

45. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól  szóló 1993. évi LXXVII. törvény módosítása

50.  § A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól  szóló 1993. évi LXXVII. törvény 39/G.  § (3) bekezdésében az „a Belügyi
Közlönyben és a Cégközlönyben” szövegrész helyébe az „a Hivatalos Értesítõben” szöveg lép.

51.  § Hatályát veszti a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól  szóló 1993. évi LXXVII. törvény 60/M.  § b) pontjában az „a helyi 
önkormányzatokért felelõs miniszter közremûködésével,” szövegrész.
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46. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról  szóló
1993. évi LXXVIII. törvény módosítása

52.  § (1) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról  szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény 3.  § (2) bekezdésében a „87.  §-ban említett miniszter” szövegrész helyébe a „Kormány” szöveg lép.

(2) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról  szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény 87/B.  §-ában a „miniszter” szövegrész helyébe a „lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelõs
miniszter” szöveg lép.

(3) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról  szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény 90.  § (3) bekezdésében a „lakásügyért felelõs” szövegrész helyébe a „lakásgazdálkodásért és
lakáspolitikáért felelõs” szöveg lép.

53.  § Hatályát veszti a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról  szóló
1993. évi LXXVIII. törvény 87.  § (3) bekezdésében az „ , illetõleg jogutódja” szövegrész.

47. A közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása

54.  § A közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94.  § (2) bekezdés b) pontjában a „szociális ellátásért” szövegrész
helyébe a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szöveg lép.

48. Az egyes iparjogvédelmi és szerzõi jogi jogszabályok módosításáról  szóló 
1994. évi VII. törvény módosítása

55.  § (1) Az egyes iparjogvédelmi és szerzõi jogi jogszabályok módosításáról  szóló 1994. évi VII. törvény 26.  § (1) bekezdésében
az „az Országos Találmányi Hivatalhoz” szövegrész helyébe az „a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához” szöveg lép.

(2) Az egyes iparjogvédelmi és szerzõi jogi jogszabályok módosításáról  szóló 1994. évi VII. törvény 27.  § (1) bekezdésében
az „Az Országos Találmányi Hivatal” szövegrész helyébe az „A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg, 27.  §
(2) bekezdésében az „az Országos Találmányi Hivatal” szövegrész helyébe az „a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatalának” szöveg lép.

49. A Rendõrségrõl  szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

56.  § A Rendõrségrõl  szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8.  § (8) bekezdésében az „a Nemzetbiztonsági Hivatal” szövegrész
helyébe az „az Alkotmányvédelmi Hivatal” szöveg lép.

50. A Magyar Tudományos Akadémiáról  szóló 1994. évi XL. törvény módosítása

57.  § Hatályát veszti a Magyar Tudományos Akadémiáról  szóló 1994. évi XL. törvény 13.  § (4) bekezdésében a „2010. évi
XLIII.” szövegrész.

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

58.  § A bírósági végrehajtásról  szóló 1994. évi LIII. törvény 22.  § e) pontjában a „Magyar Szabadalmi Hivatalnak” szövegrész
helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának” szöveg lép.

52. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk 
tiszteletdíjáról  szóló 1994. évi LXIV. törvény módosítása

59.  § A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról  szóló 1994. évi
LXIV. törvény 19.  §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs miniszter, hogy a polgármester
tisztségének megszûnése esetére a munkakör-átadási jegyzõkönyv tartalmára vonatkozó szabályokat rendeletben
állapítsa meg.”
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60.  § Hatályát veszti a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról
 szóló 1994. évi LXIV. törvény 13.  § (5) bekezdésében az „ , a jegyzõkönyv tartalmát a helyi önkormányzatokért felelõs
miniszter rendeletben határozza meg” szövegrész.

53. A szabadalmi ügyvivõkrõl  szóló 1995. évi XXXII. törvény módosítása

61.  § (1) A szabadalmi ügyvivõkrõl  szóló 1995. évi XXXII. törvény 1.  § (2) bekezdés a) pontjában, 4.  § (2) bekezdésében, 34.  § (1)
és (2) bekezdésében és 35.  § (1)–(3) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

(2) A szabadalmi ügyvivõkrõl  szóló 1995. évi XXXII. törvény 38.  § (3) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatalnál”
szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál” szöveg lép.

(3) A szabadalmi ügyvivõkrõl  szóló 1995. évi XXXII. törvény 40.  § (1)–(3) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal”
szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

54. A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása

62.  § A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 41.  § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A szabadalmi lajstromban feltüntetett bejelentõ, illetve szabadalmas a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához
intézett írásbeli nyilatkozattal a szabadalmi oltalomról lemondhat.”

63.  § A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 47.  § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A szabadalmi ügyekben elõterjesztett beadványokkal kapcsolatos hiányok pótlására – a mulasztás
jogkövetkezményeire történõ figyelmeztetés mellett – az ügyfelet fel kell hívni, illetve figyelmeztetni kell. A kivonat
hiányainak pótlásáról vagy a követelményeknek megfelelõ átdolgozásáról a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
hivatalból is intézkedhet.”

64.  § A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 50.  § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) Az eljárás felfüggesztésekor minden határidõ megszakad, és az eljárás felfüggesztésének megszüntetésekor újra
kezdõdik.”

65.  § (1) A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 53.  § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A szabadalmi bejelentés közzétételéig csak a bejelentõ, a képviselõ, a szakértõ, illetve a szakvélemény adására
felkért szerv tekintheti meg az iratokat. A feltaláló az iratokat megtekintheti akkor is, ha nem õ az igényjogosult.
A közzétételt követõen a szabadalmi bejelentés iratait – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – bárki megtekintheti.”

(2) A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 53.  § (2) bekezdése a következõ c) ponttal
egészül ki:
(A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló törvényben szabályozott eseteken kívül a közzétételt
követõen sem tekinthetõk meg)
„c) a szabadalmi lajstromban fel nem tüntetett és a hatósági tájékoztatás során nem közölt személyes adatok, kivéve,
ha megtekinthetõvé tételükhöz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy ha a közigazgatási hatósági eljárás általános
szabályairól  szóló törvény rendelkezései szerint harmadik személy a személyes adatot tartalmazó iratba betekinthet.”

(3) A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 53.  § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A megtekinthetõ iratokról a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala díjfizetés ellenében másolatot ad.”

66.  § A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 53/D.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„53/D.  § (1) Szabadalmi ügyekben az ügyfél – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott esetek kivételével – nem jogosult
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala pedig nem köteles az ügyféllel
elektronikus úton írásban kapcsolatot tartani.
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(2) Elektronikus úton is be lehet nyújtani
a) a szabadalmi bejelentést,
b) az igénypont-közzétételi kérelmet és az igénypontok magyar nyelvû fordítását,
c) az európai szabadalom igénypontjainak magyar nyelvû fordítását, illetve az európai szabadalom szövegének angol
vagy magyar nyelvû fordítását,
d) a b) és a c) pontban meghatározott fordítás kijavítására irányuló kérelmet,
e) az 54.  § (2) bekezdés d)–f) pontjában meghatározott tényekben bekövetkezett változásoknak a szabadalmi
lajstromban  való feltüntetésére irányuló kérelmet,
f) a lajstromkivonat igénylésére vonatkozó kérelmet,
g) az iratbetekintésre vonatkozó kérelmet.
(3) Ha az ügyfél a (2) bekezdés b)–g) pontja alapján elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül kezdeményezett
eljárást, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elektronikus úton közli vele a kérelem kapcsán hozott döntéseket, illetve
küldi meg neki a hiteles elektronikus lajstromkivonatot.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott beadványokat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által erre rendszeresített
elektronikus ûrlap használatával lehet elektronikus úton benyújtani.
(5) Az elektronikus úton benyújtott beadvány megérkezésérõl a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala – külön jogszabályban
meghatározott módon – elektronikus érkeztetõ számot tartalmazó automatikus értesítést küld az ügyfélnek.
(6) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az elektronikus úton benyújtott beadvány megérkezését követõen haladéktalanul
megvizsgálja, hogy az megfelel-e az elektronikus ügyintézésre vonatkozó jogszabályi követelményeknek.
(7) Elektronikus beküldés esetén a beadvány az elektronikus érkeztetésrõl  szóló automatikus visszaigazolásnak
az ügyfél részére történõ elküldésével tekintendõ benyújtottnak, kivéve, ha a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
a kapott dokumentum értelmezhetetlenségét állapítja meg, és errõl az ügyfelet elektronikus levélben értesíti.
(8) Az értelmezhetetlen dokumentumot beküldõ ügyfél a (7) bekezdés szerinti értesítés visszaigazolására köteles. Ha
az ügyfél az értesítés átvételét tizenöt napon belül nem igazolja vissza, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala postai
úton továbbítja számára az iratot.
(9) A (2) bekezdésben meghatározott beadványok elektronikus úton  való benyújtására vonatkozó részletes
szabályokat külön jogszabály állapítja meg.
(10) Szabadalmi ügyekben tájékoztatás kérésének és teljesítésének rövid szöveges üzenet útján nincs helye.”

67.  § (1) A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény VIII. fejezet címének helyébe a következõ cím lép:

„Szabadalmi lajstrom, hatósági tájékoztatás”
(2) A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 54.  §-át megelõzõ alcíme és az 54.  §-a helyébe

a következõ alcím és rendelkezés lép:

„Szabadalmi lajstrom
54. § (1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a közzétett szabadalmi bejelentésekrõl és a szabadalmakról lajstromot
vezet, amelybe – az 55.  §-nak megfelelõen – be kell jegyezni a szabadalmi jogokkal kapcsolatos tényeket és
körülményeket. Az európai szabadalmakat (X/A. fejezet) a lajstrom külön részében kell feltüntetni.
(2) A szabadalmi lajstromban fel kell tüntetni különösen
a) a szabadalom lajstromszámát,
b) az ügyszámot,
c) a szabadalom címét,
d) a szabadalom jogosultjának nevét (elnevezését) és lakcímét (székhelyét),
e) a képviselõ nevét és székhelyét,
f) a feltaláló nevét és lakcímét,
g) a bejelentés napját,
h) az elsõbbséget,
i) a szabadalmat megadó határozat keltét,
j) a fizetett fenntartási díj összegét és a fizetés idõpontját,
k) a szabadalmi oltalom megszûnését, annak jogcímét és idõpontját, valamint a szabadalom korlátozását,
l) a hasznosítási és a kényszerengedélyeket.
(3) A szabadalmi lajstrom a bejegyzett jogok és tények fennállását hitelesen tanúsítja. Az ellenkezõ bizonyításáig
a szabadalmi lajstromba bejegyzett jogokról és tényekrõl vélelmezni kell, hogy azok fennállnak. A szabadalmi
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lajstromban feltüntetett adatokkal szemben a bizonyítás azt terheli, aki vitatja a helyességüket vagy a  valósággal  való
egyezõségüket.
(4) Jóhiszemû és ellenérték fejében jogot szerzõ harmadik személlyel szemben a szabadalommal kapcsolatos bármely
jogra csak akkor lehet hivatkozni, ha azt a szabadalmi lajstromba bejegyezték.
(5) A szabadalmi lajstromot bárki megtekintheti, ahhoz a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a honlapján elektronikus
hozzáférést biztosít. A szabadalmi lajstromban foglalt adatokról díj ellenében bárki hitelesített kivonatot kérhet.”

68.  § A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 55.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„55.  § (1) A szabadalmi lajstromba a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a saját döntése, más hatóság döntése vagy
a bíróság határozata alapján tesz bejegyzést, továbbá feltünteti abban a szabadalmi eljárásokban bekövetkezett
tényeket. A 85.  § (1) bekezdése szerinti döntések alapján tett bejegyzések tekintetében a lajstrom tartalmazza
a döntések jogerõre emelkedésének napját is. Ha a 85.  § (1) bekezdése szerinti valamely döntés ellen megváltoztatási
kérelmet nyújtottak be, ezt a tényt, valamint azt, hogy a döntés nem jogerõs, szintén fel kell tüntetni.
(2) A szabadalmi oltalommal összefüggõ jogok és tények tudomásulvétele, illetve bejegyzése ügyében – a szabadalmi
eljárásokban bekövetkezett tények kivételével – a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala írásban elõterjesztett kérelem
alapján dönt. A kérelemhez csatolni kell az alapul szolgáló közokiratot vagy megfelelõ bizonyító erejû magánokiratot.
Ha ugyanabban az ügyben olyan kérelmeket nyújtanak be, amelyek teljesítése kizárná egymást, a kérelmeket
a beérkezésük sorrendjében kell elbírálni.
(3) Nem teljesíthetõ a kérelem olyan okirat alapján, amely alaki hiány  miatt érvénytelen, amelynél a jogszabályban
elõírt hatósági jóváhagyás hiányzik, illetve ha az okirat tartalmából kitûnõen az abban foglalt jognyilatkozat
érvénytelen.
(4) Ha a kérelemnek vagy mellékleteinek pótolható hiányosságai vannak, az ügyfelet hiánypótlásra, illetve
nyilatkozattételre kell felhívni. A kérelmet el kell utasítani, ha az a hiánypótlás, illetve a nyilatkozat ellenére sem felel
meg a vizsgált követelményeknek. Ha az ügyfél a felhívásra a kitûzött határidõben nem válaszol, a kérelmet
visszavontnak kell tekinteni.”

69.  § A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 56.  § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
(A Magyar Szabadalmi Hivatal hivatalos lapja a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ, amelyben közölni kell különösen
a szabadalmi bejelentésekkel, valamint a szabadalmakkal kapcsolatos következõ adatokat és tényeket:)
„b) a szabadalmi bejelentés közzétételekor a bejelentõ és a képviselõ nevét és címét, a bejelentés ügyszámát,
a bejelentés napját és az ettõl eltérõ elsõbbség napját, nemzetközi bejelentés esetén a nemzetközi közzététel számát,
a találmány címét, a feltaláló nevét, a találmány nemzetközi osztályjelzetét, a kivonatot a jellemzõ ábrával, valamint
utalást arra, hogy a közzétételre az újdonságkutatási jelentés elkészültét követõen kerül-e sor;”

70.  § A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 69.  §-a a következõ (1a) és (1b) bekezdéssel
egészül ki:
„(1a) Ha a szabadalmi bejelentés – az összes igénypont vagy egyes igénypontok tekintetében – alkalmatlan arra, hogy
vele kapcsolatban megfelelõ újdonságkutatást lehessen elvégezni, az újdonságkutatási jelentés csupán az erre  való
utalást és ennek indokolását tartalmazza. Ha a szabadalmi bejelentés tartalmaz újdonságkutatásra alkalmas
igénypontokat is, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ezekre nézve részleges újdonságkutatási jelentést készít.
(1b) Ha a szabadalmi bejelentés nem felel meg a találmány egységére vonatkozó követelményeknek (59.  §), a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala részleges újdonságkutatási jelentést készít az igénypontokban elsõként említett
találmányra vagy az e találmánnyal az 59.  § alapján egységes csoportot képezõ találmányokra vonatkozóan.
A szabadalmi bejelentés megosztására a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az érdemi vizsgálat során hívja fel
a bejelentõt (76.  §).”

71.  § A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 72.  § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A bejelentõ – az (1) bekezdésben megszabott keretek között – a szabadalom megadása kérdésében hozott döntés
meghozatalának napjáig módosíthatja a szabadalmi leírást, az igénypontot és a rajzot.”
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72.  § A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 73.  § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Aki több találmányra igényelt szabadalmi oltalmat egy bejelentésben, a szabadalom megadása kérdésében
hozott döntés meghozatalának napjáig megoszthatja bejelentését a bejelentési nap és az esetleges korábbi
elsõbbség megtartásával.”

73.  § A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 81.  § (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(7) A megsemmisítési eljárás költségeinek viselésére a vesztes felet kell kötelezni. Ha a szabadalmas a megsemmisítési 
eljárásra okot nem adott, és a szabadalmi oltalomról – legalább az igénypontok érintett része vonatkozásában – a 81.  §
(1) bekezdése szerinti nyilatkozattételre kitûzött határidõ lejárta elõtt lemond, az eljárási költséget a kérelmezõ viseli.”

74.  § A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 84/E.  § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A kérelmet és az igénypontok magyar fordítását a külön jogszabályban meghatározott részletes alaki
követelményeknek megfelelõen kell elkészíteni.”

75.  § A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 84/G.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„84/G.  § (1) Az európai szabadalom azonos hatályú a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által megadott
szabadalommal. Az európai szabadalom a megadásáról  szóló értesítésnek az Európai Szabadalmi Közlönyben  való
meghirdetésével minõsül megadottnak.
(2) Ha az európai szabadalom szövegének magyar nyelvû fordítását a szabadalmas nem nyújtotta be a 84/H.  § alapján,
az európai szabadalommal kapcsolatos jogvita esetén a szabadalmas köteles e fordítást a saját költségén
rendelkezésre bocsátani a feltételezett bitorló kérésére, illetve – szükség szerint felhívásra – a bíróság vagy a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala elõtt folyó eljárásban.”

76.  § (1) A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 84/H.  §-át megelõzõ alcíme helyébe a következõ
alcím lép:

„Az európai szabadalommal kapcsolatos fordítási követelmények”
(2) A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 84/H.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„84/H.  § (1) Az európai szabadalom hatályossá válik a Magyar Köztársaságban, ha megadásának az Európai Szabadalmi 
Közlönyben  való meghirdetésétõl számított három hónapon belül a szabadalmas benyújtja a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatalához az európai szabadalom igénypontjainak magyar nyelvû fordítását, valamint – ha az Európai
Szabadalmi Hivatal elõtti eljárás nyelve a francia vagy a német volt – az európai szabadalom igénypontokon kívüli
szövegének angol vagy magyar nyelvû fordítását.
(2) Ha az európai szabadalom igénypontokon kívüli szövegének angol vagy magyar nyelvû fordítását is be kell
nyújtani, a fordítást azon a napon benyújtottnak kell tekinteni, amelyen a szabadalmas az (1) bekezdésben elõírt
mindkét fordítást vagy közülük már a másodikat is benyújtotta.
(3) Az (1) bekezdésben elõírt cselekmény az ott megjelölt határidõ utolsó napjától számított három hónapon belül is
teljesíthetõ, ha ez utóbbi határidõn belül megfizetik a külön jogszabályban erre az esetre meghatározott pótdíjat.
(4) Az (1) bekezdésben elõírt fordítást vagy fordításokat (a továbbiakban együtt: fordítás) a külön jogszabályban
meghatározott részletes alaki követelményeknek megfelelõen kell elkészíteni és benyújtani.
(5) A fordítás meghirdetéséért külön jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni a fordítás benyújtásától számított
két hónapon belül.
(6) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala megvizsgálja a fordítást abból a szempontból, hogy az megfelel-e
a (4) bekezdésben meghatározott követelményeknek. Ennek során a 68.  § (2)–(4) bekezdésének megfelelõ
alkalmazásával jár el azzal az eltéréssel, hogy a 68.  § (3) és (4) bekezdésében szabályozott esetekben a fordítást be nem
nyújtottnak kell tekinteni.
(7) Ha a fordítás benyújtásakor nem fizették meg az (5) bekezdés szerinti díjat, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
figyelmezteti a szabadalmast az (5) bekezdésben meghatározott határidõben történõ hiánypótlásra. Ennek
elmaradását úgy kell tekinteni, hogy a fordítást nem nyújtották be.
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(8) Ha az (1) bekezdésben elõírt cselekményt nem teljesítik az ott megjelölt határidõn belül, és e cselekményt
a (3) bekezdésben megszabott határidõn belül sem teljesítik a pótdíj megfizetése mellett, azt e törvény erejénél fogva
úgy kell tekinteni, hogy az európai szabadalom oltalma a Magyar Köztársaságban a keletkezésétõl fogva hatálytalan.
(9) A szabadalmi lajstrom külön részébe (54.  §) be kell jegyezni az európai szabadalmat, ha a fordítást szabályszerûen
benyújtották.
(10) A fordítás benyújtásáról a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala tájékoztatást közöl a hivatalos lapjában (56–56/A.  §), 
és a fordítást megtekinthetõvé teszi.”

77.  § (1) A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 114/G.  § (9) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(9) A növényfajta-oltalmi eljárások általános szabályaira az (1)–(8) bekezdésben nem szabályozott kérdésekben
a VII. fejezet rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni azzal, hogy növényfajta-oltalmi ügyekben az ügyfél – a (10) és
(11) bekezdésben meghatározott esetek kivételével – nem jogosult elektronikus úton írásban kapcsolatot tartani
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala pedig nem köteles elektronikus úton
írásban kapcsolatot tartani az ügyféllel.”

(2) A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 114/G.  §-a a következõ (10)–(12) bekezdéssel
egészül ki:
„(10) Elektronikus úton is be lehet nyújtani
a) az 54.  § (2) bekezdés d)–f) pontjában meghatározott tényekben bekövetkezett változásoknak a növényfajta-oltalmi 
lajstromban  való feltüntetésére irányuló kérelmet,
b) a lajstromkivonat igénylésére vonatkozó kérelmet,
c) az iratbetekintésre vonatkozó kérelmet.
(11) Ha az ügyfél a (10) bekezdés alapján elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül kezdeményezett eljárást,
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elektronikus úton közli az eljárás során hozott döntéseket, illetve küldi meg
a hiteles elektronikus lajstromkivonatot.
(12) A (10) bekezdésben meghatározott beadványok elektronikus úton  való benyújtására az 53/D.  §
(4)–(9) bekezdésében foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell.”

78.  § (1) A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 114/H.  §–át megelõzõ alcíme helyébe a következõ
alcím lép:

„Növényfajta-oltalmi lajstrom, hatósági tájékoztatás”
(2) A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 114/H.  § (1) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:
„(1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a növényfajta-oltalmi bejelentésekrõl és a növényfajta-oltalmakról
lajstromot vezet, amelybe be kell jegyezni a növényfajta-oltalommal kapcsolatos tényeket és körülményeket.
A növényfajta-oltalmi lajstromra, valamint az abba  való bejegyzésre az 54.  § (2)–(5) bekezdésében és az 55.  §-ban
foglalt rendelkezéseket megfelelõen alkalmazni kell azzal, hogy ahol a törvény a szabadalom címére utal, azon
a fajtanevet, a növényfaj nevét és latin nevét kell érteni.”

79.  § A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 114/N.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„114/N.  § Ha a növényfajta-oltalmi bejelentés megfelel a 114/M.  § (1) bekezdése alapján vizsgált feltételeknek,
a bejelentésrõl a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõben hatósági
tájékoztatást közöl, amely a bejelentõ és a képviselõ nevét és címét, a bejelentés ügyszámát, a bejelentés napját és
az ettõl eltérõ elsõbbség napját, a bejelentésben megjelölt fajtanevet, a növényfaj nevét és latin nevét tartalmazza.”

80.  § (1) A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény hatodik részének címe helyébe a következõ cím
lép:
„A SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK”

(2) A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény XIV/C. fejezetének címe helyébe a következõ cím
lép:
„A SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALA”
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(3) A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/D.  §-át megelõzõ alcíme helyébe a következõ
alcím lép:

„A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának jogállása”
(4) A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/D.  § (1) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:
„(1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban e fejezeten belül: Hivatal) a szellemi tulajdon védelméért
felelõs kormányhivatal.”

81.  § A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/F.  §-át megelõzõ alcíme és 115/F.  §-a helyébe
a következõ alcím és rendelkezés lép:

„A Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa
115/F.  § (1) A 115/J–115/L.  §-ban meghatározott feladatok ellátásában a Hivatal elnökét – szakmai tanácsadó,
véleményezõ szervként – a Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) segíti. A Tanács a Hivatal
elnökének felkérésére véleményezi a szellemi tulajdon védelmére irányuló átfogó intézkedések (programok, stratégiai 
elképzelések, hazai jogszabályok és uniós jogi aktusok, nemzetközi szerzõdések) tervezetét. A Tanács részt vesz
a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos nemzeti stratégia kidolgozásában, valamint figyelemmel kíséri és
elõmozdítja annak végrehajtását.
(2) A Tanács legfeljebb tizenkét tagú – iparjogvédelmi, szerzõi jogi és a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó
tudományterületeken szakértelemmel rendelkezõ személyekbõl álló – testület.
(3) A Hivatal elnöke az általa a Tanács tagjainak javasolt személyekrõl tájékoztatja a minisztert, aki a javasolt
személyekkel szemben a tájékoztatást követõ tizenöt napon belül kifogással élhet. A kifogásolt személy nem
nevezhetõ ki a Tanács tagjának. A Tanács tagjait ezt követõen a Hivatal elnöke nevezi ki.
(4) A Tanács tagjainak kinevezése hároméves idõtartamra és személyre szól, helyettesítésnek nincs helye. A kinevezés
további három-három évre meghosszabbítható.
(5) A tagság megszûnik:
a) a határozott idõ elteltével,
b) lemondással,
c) a kinevezés visszavonásával,
d) a tag halálával.
(6) A Tanács a Hivatal elnöke által megállapított ügyrend szerint mûködik.”

82.  § A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/H.  § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A Hivatal a szerzõi és a szerzõi joghoz kapcsolódó jogokkal összefüggésben – külön jogszabályok
alapján – különösen a következõ feladatokat látja el:
a) engedélyezi a felhasználást ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodó szerzõ alkotása (árva mû) esetén és
nyilvántartást vezet errõl,
b) nyilvántartást vezet a szerzõi és a szomszédos jogok közös kezelését végzõ szervezetekrõl,
c) felügyeletet gyakorol a közös jogkezelési tevékenység felett,
d) elõkészíti a közös jogkezelõ szervezetek díjszabásainak miniszteri jóváhagyását, és megteszi az ehhez szükséges
intézkedéseket,
e) önkéntes mûnyilvántartást vezet,
f) gondoskodik a Szerzõi Jogi Szakértõ Testület, valamint a Szerzõi Jogi Szakértõ Testületen belül létrehozott
Egyeztetõ Testület mûködtetésérõl.”

83.  § (1) A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/K.  § e) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(A Hivatal a szellemi tulajdon védelmére irányuló kormányzati stratégia kidolgozása és érvényesítése, valamint az ehhez
szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása érdekében különösen a következõ feladatokat látja el:)
„e) külön jogszabály alapján mûködteti a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületet, emellett egyéb módon is közremûködik 
a szellemi tulajdonjogok hatékony érvényesítéséhez szükséges feltételrendszer kialakításában és
továbbfejlesztésében;”
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(2) A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/K.  §-a a következõ h) ponttal egészül ki:
(A Hivatal a szellemi tulajdon védelmére irányuló kormányzati stratégia kidolgozása és érvényesítése, valamint az ehhez
szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása érdekében különösen a következõ feladatokat látja el:)
„h) elõsegíti, hogy a szellemi tulajdon védelmének eszközeit megfelelõen használják fel az országkép formálásához,
az egységes országmárka kialakításához, valamint a jellegzetes magyar termékek ismertségének javításához és
hírnevének megóvásához.”

84.  § A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/R.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az igazgatási szolgáltatási díj, a megújítási díj és a fenntartási díj megfizetésének idõpontja átutalás útján történõ
teljesítés esetében a Hivatal külön jogszabályban megjelölt pénzforgalmi számláján történõ jóváírást megelõzõ
második banki munkanap, külföldrõl indított átutalás esetében a jóváírást megelõzõ ötödik banki munkanap. A banki
munkanapok számításánál a kincstár munkarendje az irányadó. Ha a teljesítés készpénz-átutalási megbízás útján
történik, a megfizetés napja a készpénz-átutalási megbízás postára adásának napja.”

85.  § A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény a következõ 116.  §-sal egészül ki:
„116.  § E törvénynek a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról  szóló 2010. évi XLII. törvénnyel
összefüggésben szükséges törvénymódosításokról és egyes iparjogvédelmi tárgyú törvények módosításáról  szóló
2010. évi CXLVIII. törvénnyel megállapított 84/G.  §-át és 84/H.  §-át azokra az európai szabadalmakra kell alkalmazni,
amelyek esetében a megadásról  szóló értesítést 2011. január 1-jét követõen hirdették meg az Európai Szabadalmi
Közlönyben.”

86.  § A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118.  §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendelettel megállapítsa a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület szervezetének
és mûködésének szabályait.”

87.  § (1) A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 53.  § (9) bekezdésében a „Miniszterelnöki Hivatal”
szövegrész helyébe a „kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium”
szöveg lép.

(2) A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 69/A.  § (7) bekezdésében a „harmadik” szövegrész
helyébe a „negyedik” szöveg lép.

(3) A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 85.  § (1) bekezdés e) pontjában a „végzését”
szöveg helyébe a „döntését” szöveg lép.

(4) A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 85.  § (2) bekezdésében a „végzés” szövegrész
helyébe a „döntés” szöveg lép.

(5) A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118.  § (5) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi
Hivatal elnöke” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke” szöveg, a „Magyar Szabadalmi
Hivatal felett felügyeletet gyakorló miniszterrel” szövegrész helyébe a „miniszterrel” szöveg lép.

(6) A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118.  § (6) és (8) bekezdésében a „Magyar
Szabadalmi Hivatal felett felügyeletet gyakorló miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg, a „Magyar
Szabadalmi Hivatal elnöke” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke” szöveg lép.

(7) A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118.  § (6) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi
Hivatal elõtti iparjogvédelmi eljárásokban” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elõtti
iparjogvédelmi eljárásokban” szöveg lép.

88.  § (1) A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 3.  § b) pontjában, 16.  § (2) bekezdésében, 21.  §
(5) bekezdésében, 33/A.  § (1) és (3) bekezdésében, 44.  §-át megelõzõ alcímében, 44.  § (2)–(5) bekezdésében, 45.  § (1) és 
(2) bekezdésében, 46.  §-át megelõzõ alcímében, 46.  § (2)–(5) bekezdésében, 47.  § (1)–(3) bekezdésében, 48.  § (5) és
(8) bekezdésében, 49.  § (5) bekezdésében, 50.  § (1)–(3), (6) bekezdésében, 51.  § (1)–(3), (5) bekezdésében, 52.  §
(2) bekezdésében, 53.  § (5), (6) és (11) bekezdésében, 53/A.  § (1), (3) és (4) bekezdésében, 53/C.  § (3) bekezdésében,
53/D.  § (1) bekezdésében, 54.  § (1) bekezdésében, 55.  § (1) és (2) bekezdésében, 56.  §-ában, 61.  § (9) bekezdésében,
57/A.  § (1)–(5) bekezdésében, 65.  §-ában, 66.  § (12) bekezdésében, 68.  § (1) bekezdésében, 69.  § (1) és
(4) bekezdésében, 69/A.  § (1), (5) és (7) bekezdésében, 69/A.  § (8) bekezdés nyitó szövegrészében, 69/A.  § (8) bekezdés
b) és d) pontjában, 70.  § (3) bekezdésében, 73.  § (3) bekezdésében, 74.  § (1) bekezdésében, 75.  § (4) bekezdésében,
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77.  § (1) és (3) bekezdésében, 78.  § (1) és (2) bekezdésében, 79.  § (1) és (2) bekezdésében, 80/A.  §-ában, 81.  § (3), (6) és
(8) bekezdésében, 81/A.  § (5) bekezdésében, 81/A.  § (6) bekezdés c) pontjában, 83.  § (1) bekezdésében, 83/A.  §
(2) bekezdésében, 83/B.  § (4) bekezdésében, 83/C.  § (1) és (3) bekezdésében, 83/D.  § (1)–(3) bekezdésében, 83/E.  §
(5) bekezdésében, 83/F.  § (4)–(7) bekezdésében, 83/G.  § (3) bekezdés a) és b) pontjában, 83/H.  § (5) bekezdésében,
84.  §-ában, 84/C.  § (2) bekezdésében, 84/D.  § (2) és (3) bekezdésében, 84/E.  § (1), (2) és (5)–(8) bekezdésében, 84/F.  §
(1) bekezdésében, 84/K.  § (1), (4) és (5) bekezdésében, 84/R.  §-át megelõzõ alcímében, 84/R.  § (1) bekezdésében,
84/R.  § (4) bekezdésében, 84/S.  §-át megelõzõ alcímében, 84/S.  § (1)–(3), (8) és (9) bekezdésében, 84/T.  §
(2) bekezdésében, 84/U.  § (1) bekezdésében, 84/Z.  § (1)–(3) bekezdésében, XI. Fejezete címében, 85.  § (4) bekezdés
a) pontjában, 85.  § (5) és (8)–(10) bekezdésében, 86.  § (1) bekezdésében, 88.  §-ában, 90.  § (1) bekezdés a) pontjában,
91.  § (2) bekezdésében, 93.  § (1) bekezdésében, 97/A.  §-ában, 98.  § (4) bekezdésében, 100.  § (1) és (4) bekezdésében,
100.  § (2) bekezdés b) pontjában, 104.  § (2) bekezdésében, 108.  § (4) bekezdésében, XIV. Fejezete címében, 114/G.  § (1), 
(3), (7)–(9) bekezdésében, 114/H.  § (1) és (3) bekezdésében, 114/I.  § (6) bekezdésében, 114/L.  § (3) bekezdésében,
114/M.  § (1)–(3) bekezdésében, 114/O.  §-ában, 114/R.  § (1), (3), (6) és (7) bekezdésében, 114/S.  § (1) és
(2) bekezdésében, 114/T.  § (1) és (3) bekezdésében, 115/B.  § (4) bekezdésében, 115/C.  §-ában, XIV/D. Fejezete
címében, 115/P.  § (1) és (3) bekezdésében, 115/T.  § (1) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrész
helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

(2) A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 48.  § (8) bekezdésében, 57.  § (1) bekezdésében,
58.  § (1) bekezdésében, 71.  § (1) bekezdésében, 80.  § (3) bekezdésében, 83/B.  § (1) bekezdésében, 83/E.  §
(1) bekezdésében, 84/C.  § (2) bekezdésében, 84/D.  § (1) bekezdésében, 84/F.  § (2) és (5) bekezdésében, 84/S.  § (6) és
(7) bekezdésében, 100.  § (3) bekezdésében, 114/I.  § (1) bekezdésében, 114/J.  § (1) bekezdésében, 114/P.  §
(2) bekezdésében, 114/R.  § (5) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatalhoz” szövegrész helyébe a „Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatalához” szöveg lép.

(3) A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény MÁSODIK RÉSZ címében a „MAGYAR
SZABADALMI HIVATAL” szövegrész helyébe a „SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALÁNAK” szöveg lép.

(4) A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 53.  § (13) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi
Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

(5) A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 53/A.  § (2) bekezdésében, 53/B.  § (1) és
(2) bekezdésében, 83/H.  § (2) bekezdésében, 85.  § (1) és (3) bekezdésében, 101.  § (2) bekezdésben, 115/P.  §
(10) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatalnak” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának”
szöveg lép.

(6) A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 53/D.  § (1) bekezdésében, 114/G.  §
(9) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatallal” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával”
szöveg lép.

(7) A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 61.  § (5) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi
Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

(8) A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 81.  § (1) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi
Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

(9) A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 83/E.  § (4) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi
Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

(10) A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 83/H.  § (4) bekezdésében, 100.  § (2) bekezdésében
a „Magyar Szabadalmi Hivatalt” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát” szöveg lép.

(11) A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 84/C.  § (1)–(3) bekezdésében, 84/R.  §
(2) bekezdésében, 85.  § (9) bekezdésében, 115/A.  § (1) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatalnál” szövegrész
helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál” szöveg lép.

(12) A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 84/F.  § (3) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi
Hivatalhoz” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához” szöveg lép.

(13) A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 84/R.  § (6) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi
Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

(14) A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 100.  § (3) és (5) bekezdésében a „Magyar
Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

(15) A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 114/T.  § (2) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi
Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.
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(16) A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/A.  § (2) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi
Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

(17) A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/B.  § (1) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi
Hivataltól” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalától” szöveg lép.

89.  § (1) Hatályát veszti a találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 53.  § (2) bekezdés a) pontjában
a „valamint” szövegrész, 79.  § (2) bekezdésében az „a bejelentési nyilvántartásba, illetve” szövegrész, 85.  § (1) bekezdés 
b) pontjában az „a bejelentési nyilvántartásba vagy” szövegrész.

(2) Hatályát veszti a találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 56.  § a) pontja, 67.  §-a és a 67.  §-át
megelõzõ alcíme.

90.  § Hatályát veszti a találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 57/A.  §-át megelõzõ alcíme és
57/A.  §-a.

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

91.  § (1) A környezet védelmének általános szabályairól  szóló 1995. évi LIII. törvény 45.  § (7) bekezdésében a „környezet
védelméért felelõs” szövegrész helyébe a „miniszter által vezetett” szöveg lép.

(2) A környezet védelmének általános szabályairól  szóló 1995. évi LIII. törvény 53.  § (2) bekezdésében a „tudományos
kutatásokért felelõs miniszterrel” szövegrész helyébe a „kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelõs
miniszterrel” szöveg lép.

(3) A környezet védelmének általános szabályairól  szóló 1995. évi LIII. törvény 54.  § (3) bekezdésében az „a mûvelõdésért
és közoktatásért” szövegrész helyébe az „az oktatásért” szöveg lép.

(4) A környezet védelmének általános szabályairól  szóló 1995. évi LIII. törvény 55.  § (2) bekezdésében az „a mûvelõdésért
és a közoktatásért” szövegrész helyébe az „az oktatásért” szöveg lép.

(5) A környezet védelmének általános szabályairól  szóló 1995. évi LIII. törvény 98.  § (4) bekezdésében a „minisztériumok”
szövegrész helyébe a „miniszterek” szöveg lép.

56. A vízgazdálkodásról  szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

92.  § (1) A vízgazdálkodásról  szóló 1995. évi LVII. törvény 8.  § (2) bekezdésében a „vízügyi igazgatásért” szövegrész helyébe
a „vízgazdálkodásért” szöveg lép.

(2) A vízgazdálkodásról  szóló 1995. évi LVII. törvény 17.  § (1) bekezdés b) pontjában és 17.  § (5) bekezdésében
a „kormánybiztos” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg lép.

93.  § Hatályát veszti a vízgazdálkodásról  szóló 1995. évi LVII. törvény 17.  § (2) bekezdése.

57. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl  szóló 
1995. évi LXVI. törvény módosítása

94.  § (1) A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl  szóló 1995. évi LXVI. törvény 10.  §
(5) bekezdésében és 35.  § (6) bekezdésében az „az önkormányzatokért felelõs” szövegrész helyébe az „a helyi
önkormányzatokért felelõs” szöveg lép.

(2) A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl  szóló 1995. évi LXVI. törvény 17.  §
(1) bekezdésében a „19.  § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel a központi államigazgatási szerveknek
(a miniszterelnöknek és hivatalának, a minisztériumoknak, az autonóm államigazgatási szerveknek,
a kormányhivataloknak, a központi hivataloknak és a rendvédelmi szervek országos parancsnokságainak)” szövegrész
helyébe a „miniszterelnöknek, a 19.  § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel a központi államigazgatási
szerveknek” szöveg lép.

(3) A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl  szóló 1995. évi LXVI. törvény 30.  §
(3) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „kultúráért felelõs miniszter” szöveg lép.

(4) A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl  szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A.  §
(2) bekezdésében az „a közigazgatási informatikáért felelõs miniszter, valamint a kultúráért felelõs miniszter, hogy
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együttesen” szövegrész helyébe a „hogy az e-közigazgatásért felelõs miniszter, a közigazgatási informatika
infrastrukturális meg valósíthatóságának biztosításáért felelõs miniszter, valamint a kultúráért felelõs miniszter
egyetértésével kiadott” szöveg lép.

58. A Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek
a használatáról  szóló 1995. évi LXXXIII. törvény módosítása

95.  § A Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról  szóló
1995. évi LXXXIII. törvény 4.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A címert tartalmazó védjegy lajstromozásához szükséges engedély megadásáról – kérelemre,
a védjegybejelentésben megjelölt árujegyzék szerinti áruk vagy szolgáltatások tekintetében hatáskörrel rendelkezõ
miniszter véleményének kikérése után – a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter dönt.
A kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter a kérelem elbírálása során a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) alapján jár el. Az ügyfél
a határozat felülvizsgálatát a határozat közlésétõl számított harminc napon belül keresettel kérheti a bíróságtól.”

96.  § A Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról  szóló
1995. évi LXXXIII. törvény 6.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6.  § A Magyar Köztársaság zászlaját (a továbbiakban: zászló), lobogóját tartalmazó védjegy lajstromozásához
szükséges engedély tekintetében a 4.  §-t kell megfelelõen alkalmazni.”

97.  § A Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról  szóló
1995. évi LXXXIII. törvény 10.  § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Nemzetközi vásáron (kiállításon, árubemutatón stb.) a Magyar Köztársaságra utaló elnevezést és a címer
használatát az ilyen esemény rendezésére vagy az azon  való részvételre jogosultak részére – a külpolitikáért felelõs
miniszter véleményének kikérése után – a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter engedélyezi.
(2) Nemzetközi kulturális vagy társadalmi jellegû rendezvény esetén az (1) bekezdés megfelelõ alkalmazásával
az engedély megadásáról – a külpolitikáért felelõs miniszter, továbbá társadalmi rendezvény esetén a rendezvény
jellege szerint hatáskörrel rendelkezõ miniszter véleményének kikérése után – a kormányzati tevékenység
összehangolásáért felelõs miniszter dönt. A kérelmet a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs
miniszterhez kell benyújtani.”

98.  § A Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról  szóló
1995. évi LXXXIII. törvény a következõ 18/A.  §-sal egészül ki:
„18/A.  § E törvénynek a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról  szóló 2010. évi XLII. törvénnyel
összefüggésben szükséges törvénymódosításokról és egyes iparjogvédelmi tárgyú törvények módosításáról  szóló
2010. évi CXLVIII. törvénnyel megállapított 4.  § (1) bekezdését, 6.  §-át és 10.  § (1)–(2) bekezdését a 2011. január 1-jét
követõen benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.”

99.  § A Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról  szóló
1995. évi LXXXIII. törvény 10.  § (3) bekezdésében az „az (1) és (2) bekezdésben említett miniszter” szövegrész helyébe
az „a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter” szöveg, 21.  § (1) bekezdés e) pontjában
a „sportügyeket felügyelõ” szövegrész helyébe a „sportpolitikáért felelõs” szöveg lép.

59. A légiközlekedésrõl  szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

100.  § (1) A légiközlekedésrõl  szóló 1995. évi XCVII. törvény 67.  § (11) bekezdésében az „a Nemzetbiztonsági Hivatal” szövegrész
helyébe az „az Alkotmányvédelmi Hivatal” szöveg lép.

(2) A légiközlekedésrõl  szóló 1995. évi XCVII. törvény 74.  § (1) bekezdés q) pontjában a „szolgálatokat irányító miniszterrel” 
szövegrész helyébe a „szolgálatok irányításáért felelõs miniszterrel, a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért
felelõs miniszterrel” szöveg lép.
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60. A személyi jövedelemadóról  szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

101.  § A személyi jövedelemadóról  szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 4. pont 4.6. alpontjában az „a vám- és
pénzügyõrséget felügyelõ miniszter, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter” szövegrész helyébe
az „az adópolitikáért felelõs miniszter, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelõs miniszter, a polgári
hírszerzési tevékenység irányításáért felelõs miniszter,” szöveg lép.

102.  § Hatályát veszti a személyi jövedelemadóról  szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 4. pont 4.6. alpontjában
az „a Miniszterelnöki Hivatal vezetõje,” szövegrész.

61. A nemzetbiztonsági szolgálatokról  szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

103.  § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatokról  szóló 1995. évi CXXV. törvény 1.  § b) pontjában, 2.  § (1) bekezdésében, 19.  §
(3) bekezdésében, 57.  § (1) bekezdésében az „a Alkotmányvédelmi Hivatal” szövegrész helyébe
az „az Alkotmányvédelmi Hivatal” szöveg, 5.  § nyitó szövegrészében az „A Alkotmányvédelmi Hivatal” szövegrész
helyébe az „Az Alkotmányvédelmi Hivatal” szöveg lép.

(2) A nemzetbiztonsági szolgálatokról  szóló 1995. évi CXXV. törvény 9.  § c) pontjában az „illetve a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter” szövegrész helyébe az „a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok
irányításáért felelõs miniszter, a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelõs miniszter” szöveg lép.

(3) A nemzetbiztonsági szolgálatokról  szóló 1995. évi CXXV. törvény 10.  § (1) bekezdésében az „a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatokat a kijelölt miniszter” szövegrész helyébe az „az Információs Hivatalt a polgári
hírszerzési tevékenység irányításáért felelõs miniszter, az Alkotmányvédelmi Hivatalt és a Nemzetbiztonsági
Szakszolgálatot a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelõs miniszter” szöveg, az „(a továbbiakban:
miniszter)” szövegrész helyébe az „(a továbbiakban együtt: miniszter)” szöveg lép.

(4) A nemzetbiztonsági szolgálatokról  szóló 1995. évi CXXV. törvény 11.  § (6) bekezdésében a „polgári nemzetbiztonsági
szolgálatokat irányító miniszter” szövegrész helyébe a „polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelõs
miniszter az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat tekintetében, a polgári hírszerzési
tevékenység irányításáért felelõs miniszter az Információs Hivatal tekintetében” szöveg lép.

(5) A nemzetbiztonsági szolgálatokról  szóló 1995. évi CXXV. törvény 12.  § (2) bekezdésében a „szolgálatokat irányító
miniszter” szövegrész helyébe a „szolgálatok irányításáért felelõs miniszter” szöveg lép.

(6) A nemzetbiztonsági szolgálatokról  szóló 1995. évi CXXV. törvény 14.  § (4) bekezdés b) pontjában a „polgári
nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító minisztertõl” szövegrész helyébe a „polgári nemzetbiztonsági szolgálatok
irányításáért felelõs minisztertõl, a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelõs minisztertõl” szöveg lép.

(7) A nemzetbiztonsági szolgálatokról  szóló 1995. évi CXXV. törvény 19.  § (5) bekezdésében a „szolgálatokat irányító
miniszter” szövegrész helyébe a „szolgálatok irányításáért felelõs miniszter” szöveg lép.

(8) A nemzetbiztonsági szolgálatokról  szóló 1995. évi CXXV. törvény 19.  § (6) bekezdésében a „szolgálatokat irányító
miniszter” szövegrész helyébe a „szolgálatok irányításáért felelõs miniszter” szöveg lép.

(9) A nemzetbiztonsági szolgálatokról  szóló 1995. évi CXXV. törvény 68.  § (5) bekezdésében a „szóló törvény 13.  §-ának
(3)–(4) bekezdésében” szövegrész helyébe a „szóló 2009. évi CLV. törvény 13.  § (3) és (5) bekezdésében” szöveg lép.

(10) A nemzetbiztonsági szolgálatokról  szóló 1995. évi CXXV. törvény 78.  § (3) bekezdésében a „miniszterrel
egyetértésben” szövegrész helyébe a „polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelõs miniszter
egyetértésével kiadott” szöveg lép.

(11) A nemzetbiztonsági szolgálatokról  szóló 1995. évi CXXV. törvény 2. számú melléklet 19. pontjában a „szolgálatokat
irányító miniszterrel” szövegrész helyébe a „szolgálatok irányításáért felelõs miniszterrel” szöveg lép.

62. A területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl  szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

104.  § A területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl  szóló 1996. évi XXI. törvény 16.  § (10) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(10) A regionális fejlesztési tanács mûködésének törvényességi felügyeletét a Kormánynak a regionális fejlesztési
tanács székhelye szerint illetékes általános hatáskörû területi államigazgatási szerve látja el.”
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105.  § A területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl  szóló 1996. évi XXI. törvény 17.  § (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, egyidejûleg a 17.  § kiegészül a következõ (7a)–(7c) bekezdésekkel:
„(7) A miniszter képviseletét állásfoglalásra jogosult állandó megbízottja látja el. Az állandó megbízottat csak
a megbízó miniszter által írásban felhatalmazott személy helyettesítheti.
(7a) A Kormány által meghatározott képviselõk helyettesítésének rendjét a Kormány állapítja meg.
(7b) Az egységes kormányzati álláspont kialakítása és képviselete érdekében a tagsággal nem rendelkezõ
miniszterekkel az õket érintõ napirendekkel kapcsolatos elõ zetes egyeztetésekrõl a miniszter a kormányzati
területfejlesztési feladatokért felelõs szerv közremûködésével gondoskodik, valamint kialakítja a tagsággal nem
rendelkezõ miniszterek és a regionális fejlesztési tanácsok közötti egyeztetés rendszerét.
(7c) A tanács ülésén a tagsági joggal nem rendelkezõ, napirenddel érintett miniszter képviselõje részt vehet és
felszólalhat.”

106.  § (1) A területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl  szóló 1996. évi XXI. törvény 9/B.  §-ában a „területfejlesztési stratégiai
tervezésért” szövegrész helyébe a „területfejlesztés stratégiai tervezéséért” szöveg lép.

(2) A területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl  szóló 1996. évi XXI. törvény 17.  § (14) bekezdés c) pontjában
az „õt delegáló” szövegrész helyébe az „általa képviselt” szöveg lép.

107.  § Hatályát veszti a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl  szóló 1996. évi XXI. törvény 17.  § (6) bekezdés b) pontjában
a „miniszteri” szövegrész.

63. A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról  szóló 
1996. évi XXXI. törvény módosítása

108.  § A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról  szóló 1996. évi XXXI. törvény 47.  § (6) bekezdés
b) pontjában a „közlekedéspolitikáért” szövegrész helyébe a „közlekedésért” szöveg lép.

64. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról  szóló 
1996. évi XLIII. törvény módosítása

109.  § (1) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról  szóló 1996. évi XLIII. törvény 103.  §
(2) bekezdés b) pontjában és 103.  § (3) bekezdés b) pontjában a „minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter”
szöveg lép.

(2) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról  szóló 1996. évi XLIII. törvény 127/A.  §
(1) bekezdés a) pontjában a „fegyveres szervet irányító miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg lép.

(3) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról  szóló 1996. évi XLIII. törvény 300.  §
(3) bekezdésében a „szolgálatokat irányító” szövegrész helyébe a „szolgálatok esetében a” szöveg lép.

(4) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról  szóló 1996. évi XLIII. törvény 342.  §
(2) bekezdésében az „a rendészetért, a büntetés-végrehajtásért, a katasztrófák elleni védekezésért, Nemzeti Adó- és
Vámhivatal felügyeletéért, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelõs miniszter, hogy”
szövegrész helyébe az „a miniszter, hogy az általa irányított vagy felügyelt fegyveres szerv tekintetében” szöveg lép.

65. A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény módosítása

110.  § A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 30.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„30.  § (1) A védjegyoltalom megszûnik, ha
a) az oltalmi idõ megújítás nélkül lejárt (11.  §, 31.  §), az oltalmi idõ lejártát követõ napon,
b) a védjegyjogosult az oltalomról lemondott (32.  §), a lemondás beérkeztét követõ napon, illetve a lemondó által
megjelölt korábbi idõpontban,
c) a védjegyet törölték (33.  §), keletkezésére – a bejelentés napjára – visszaható hatállyal,
d) a védjegyjogosult a védjegy tényleges használatát elmulasztotta (18.  §, 34.  §), a megszûnés megállapítására
irányuló eljárás megindításának napjára, vagy – ha ez korábbi – az ütközõ késõbbi védjegybejelentés elsõbbségének
napjára visszaható hatállyal,
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e) a védjegy elveszítette megkülönböztetõ képességét vagy megtévesztõvé vált (35.  §), a megszûnés megállapítására 
irányuló eljárás megindításának napjára visszaható hatállyal, vagy – ha ez korábbi – az ütközõ késõbbi
védjegybejelentés elsõbbségének napjára visszaható hatállyal,
f) a védjegyjogosult jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság [9.  § (2) bek.] jogutód nélkül
megszûnt, e megszûnés napjára visszaható hatállyal.
(2) Az (1) bekezdés d) és e) pontja esetében a felek bármelyikének kérelmére a megszûnés olyan még korábbi
idõpontra visszaható hatállyal is megállapítható, amelyen a megszûnésre okot adó körülmény bekövetkezett.”

111.  § A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 39.  § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala háromtagú tanácsban jár el a tárgyaláson és hoz határozatot a törlési
eljárásban és a megszûnés megállapítására irányuló eljárásban, kivéve, ha az utóbbit a védjegyjogosult jogutód nélküli 
megszûnése  miatt kérték. Ha a védjegy lajstromozására irányuló eljárásban a megjelölés lajstromozásával szemben
benyújtott felszólalás tárgyában tárgyalást kell tartani, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala háromtagú tanácsban jár
el a tárgyaláson és hozza meg határozatát. A tanács szótöbbséggel dönt.”

112.  § A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 43.  § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) Az eljárás felfüggesztésekor minden határidõ megszakad, és az eljárás felfüggesztésének megszüntetésekor újra
kezdõdik.”

113.  § A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 46/D.  §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„46/D.  § (1) Védjegyügyekben az ügyfél – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott esetek kivételével – nem jogosult
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala pedig nem köteles az ügyféllel
elektronikus úton írásban kapcsolatot tartani.
(2) Elektronikus úton is be lehet nyújtani
a) a védjegybejelentést,
b) a megújítási kérelmet,
c) a 47.  § (2) bekezdés e)–f) pontjában meghatározott tényekben bekövetkezett változásoknak a védjegylajstromban
 való feltüntetésére irányuló kérelmet,
d) a gyorsított eljárás [64/A.  § (1)–(6) bek.] és a különleges gyorsított eljárás [64/A.  § (7)–(8) bek.] kezdeményezésére
irányuló kérelmet,
e) a lajstromkivonat igénylésére vonatkozó kérelmet, és
f) az iratbetekintésre vonatkozó kérelmet.
(3) Ha az ügyfél a (2) bekezdés b)–f) pontja alapján elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül kezdeményezett
eljárást, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elektronikus úton közli vele a kérelem kapcsán hozott döntéseket, illetve
küldi meg neki a hiteles elektronikus lajstromkivonatot.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott beadványokat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által erre rendszeresített
elektronikus ûrlap használatával lehet elektronikus úton benyújtani.
(5) Az elektronikus úton benyújtott beadvány megérkezésérõl a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala – külön jogszabályban
meghatározott módon – elektronikus érkeztetõ számot tartalmazó automatikus értesítést küld az ügyfélnek.
(6) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az elektronikus úton benyújtott beadvány megérkezését követõen haladéktalanul
megvizsgálja, hogy az megfelel-e az elektronikus ügyintézésre vonatkozó jogszabályi követelményeknek.
(7) Elektronikus beküldés esetén a beadvány az elektronikus érkeztetésrõl  szóló automatikus visszaigazolásnak
az ügyfél részére történõ elküldésével tekintendõ benyújtottnak, kivéve, ha a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
a kapott dokumentum értelmezhetetlenségét állapítja meg, és errõl az ügyfelet elektronikus levélben értesíti.
(8) Az értelmezhetetlen dokumentumot beküldõ ügyfél a (7) bekezdés szerinti értesítés visszaigazolására köteles. Ha
az ügyfél az értesítés átvételét tizenöt napon belül nem igazolja vissza, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala postai
úton továbbítja számára az iratot.
(9) A (2) bekezdésben meghatározott beadványok elektronikus úton  való benyújtására vonatkozó részletes
szabályokat külön jogszabály állapítja meg.
(10) Védjegyügyekben tájékoztatás kérésének és teljesítésének rövid szöveges üzenet útján nincs helye.”
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114.  § (1) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény VIII. Fejezete címének helyébe a következõ
cím lép:

„A VÉDJEGYLAJSTROM, HATÓSÁGI TÁJÉKOZTATÁS”
(2) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 47.  §-át megelõzõ alcíme és 47.  §-a helyébe

a következõ alcím és rendelkezés lép:

„Védjegylajstrom
47. § (1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a védjegybejelentésekrõl és a védjegyekrõl lajstromot vezet,
amelybe – a 48.  §-nak megfelelõen – be kell jegyezni a védjegyjogokkal kapcsolatos tényeket és körülményeket.
(2) A védjegylajstromban fel kell tüntetni különösen
a) a védjegy lajstromszámát,
b) az ügyszámot,
c) a védjegyet,
d) az árujegyzéket,
e) a védjegy jogosultjának nevét (elnevezését) és lakcímét (székhelyét),
f) a képviselõ nevét és székhelyét,
g) a bejelentés napját,
h) az elsõbbséget,
i) a lajstromozásról  szóló határozat keltét,
j) a védjegy megújítását,
k) a védjegyoltalom megszûnését, annak jogcímét és idõpontját, valamint a védjegyoltalom korlátozását, és
l) a használati engedélyeket.
(3) A védjegylajstrom a bejegyzett jogok és tények fennállását hitelesen tanúsítja. Az ellenkezõ bizonyításáig
a védjegylajstromba bejegyzett jogokról és tényekrõl vélelmezni kell, hogy azok fennállnak. A védjegylajstromban
feltüntetett adatokkal szemben a bizonyítás azt terheli, aki vitatja a helyességüket vagy a  valósággal  való
egyezõségüket.
(4) Jóhiszemû és ellenérték fejében jogot szerzõ harmadik személlyel szemben a védjeggyel kapcsolatos bármely
jogra csak akkor lehet hivatkozni, ha azt a védjegylajstromba bejegyezték.
(5) A védjegylajstromot bárki megtekintheti, ahhoz a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a honlapján elektronikus
hozzáférést biztosít. A védjegylajstromban foglalt adatokról díj ellenében bárki hitelesített kivonatot kérhet.”

115.  § A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 48.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„48.  § (1) A védjegylajstromba a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a saját döntése vagy más hatóság döntése vagy
a bíróság határozata alapján tesz bejegyzést, illetve feltünteti a védjegyeljárásokban bekövetkezett tényeket. A 77.  §
(1) bekezdése szerinti döntések alapján tett bejegyzések tekintetében a lajstrom tartalmazza a döntések jogerõre
emelkedésének napját is. Ha a 77.  § (1) bekezdése szerinti valamely döntés ellen megváltoztatási kérelmet nyújtottak
be, ezt a tényt, valamint azt, hogy a döntés nem jogerõs, szintén fel kell tüntetni.
(2) A védjegyoltalommal összefüggõ jogok és tények tudomásulvétele, illetve bejegyzése ügyében
– a védjegyeljárásokban bekövetkezett tények kivételével – a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala írásban
elõterjesztett kérelem alapján határoz. A kérelemhez csatolni kell az alapul szolgáló közokiratot vagy teljes bizonyító
erejû magánokiratot. Ha ugyanabban az ügyben olyan kérelmeket nyújtanak be, amelyek teljesítése kizárná egymást,
a kérelmeket a beérkezésük sorrendjében kell elbírálni.
(3) Nem teljesíthetõ a kérelem olyan okirat alapján, amely alaki hiány  miatt érvénytelen, vagy amelynél
a jogszabályban elõírt hatósági jóváhagyás hiányzik, továbbá, ha az okirat tartalmából kitûnõen az abban foglalt
jognyilatkozat érvénytelen.
(4) Ha a kérelemnek vagy mellékleteinek pótolható hiányosságai vannak, az ügyfelet hiánypótlásra, illetve
nyilatkozattételre kell felhívni. A kérelmet el kell utasítani, ha a hiánypótlás, illetve a nyilatkozat ellenére sem elégíti ki
a vizsgált követelményeket. Ha az ügyfél a felhívásra a kitûzött határidõben nem válaszol, a kérelmet visszavontnak kell 
tekinteni.”

116.  § A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 50.  § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) Ha a bejelentés árujegyzéke idegen nyelven készült, a magyar nyelvû árujegyzéket a bejelentés napjától számított
négy hónapon belül kell benyújtani.”
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117.  § A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 58.  § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az észrevételt a kifogásolt feltételre kiterjedõ vizsgálat során figyelembe kell venni, kivéve, ha azt olyan idõben
nyújtották be, hogy figyelembevétele indokolatlanul késleltetné a döntéshozatalt. A védjegybejelentés
meghirdetését (61/A.  §) követõen a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala csak észrevétel alapján terjeszti ki az érdemi
vizsgálatot arra, hogy a megjelölés a 2–3.  §-ban meghatározott – az észrevételben megjelölt – valamely okból nincs-e
kizárva a védjegyoltalomból. Ennek során a tényeket az észrevétel keretei között, az észrevételt benyújtó személy
állításai, valamint az általa igazolt adatok alapján vizsgálja.
(3) Az észrevételt a bejelentõvel közölni kell, kivéve, ha a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala azt a (2) bekezdés elsõ
mondata alapján figyelmen kívül hagyta.”

118.  § A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 61/A.  § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A meghirdetést követõen a bejelentés visszavonásáról, visszavontnak tekintésérõl, elutasításáról, módosításáról
és megosztásáról a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának hivatalos lapjában hatósági tájékoztatást kell közölni.”

119.  § A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 62.  § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A bejelentõ – az (1) bekezdés b) pontjában megszabott keretek között – a védjegy lajstromozása kérdésében
hozott döntés meghozatalának napjáig módosíthatja az árujegyzéket.”

120.  § A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 63.  §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A megosztási kérelmet el kell utasítani, ha a bejelentésben szereplõ megjelölés lajstromozása ellen benyújtott
felszólalás esetén a megosztás az árujegyzék felszólalással érintett részét választaná szét.”

121.  § A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 74.  § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A törlési eljárás költségeinek viselésére a vesztes felet kell kötelezni. Ha a védjegyjogosult a törlési eljárásra okot
nem adott, és a védjegyoltalomról – legalább az árujegyzék érintett része vonatkozásában – a nyilatkozattételre [73.  §
(1) bek.] kitûzött határidõ lejárta elõtt lemond, az eljárási költséget a kérelmezõ viseli.”

122.  § A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 75.  § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A megszûnés megállapítására irányuló kérelmet eggyel több példányban kell benyújtani a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatalához, mint ahány védjegyjogosult van. A kérelemben meg kell jelölni a megszûnés okait, és mellékelni
kell az okirati bizonyítékokat. Ha a 30.  § (2) bekezdése alapján a megszûnés megállapítását a 30.  § (1) bekezdés d) vagy
e) pontjában meghatározott idõpontnál korábbi idõpontokra visszaható hatállyal kérik, erre a kérelemben utalni kell.
Ha a megszûnés megállapítását a védjegy használatának hiánya  miatt kérik, a védjegyjogosultat terheli annak
bizonyítása, hogy a védjegyet a 18.  § elõírásainak megfelelõen használta.”

123.  § (1) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 76.  § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a megszûnés megállapítása iránti kérelemmel kapcsolatban
nyilatkozattételre hívja fel a védjegyjogosultat, majd írásbeli elõkészítés után szóbeli tárgyalás alapján határoz
a védjegyoltalom használat hiánya, megkülönböztetõ képesség elvesztése, megtévesztõvé válás, illetve
a védjegyjogosult jogutód nélküli megszûnése  miatti megszûnésének – teljes körû vagy részleges – megállapításáról
vagy pedig a kérelem elutasításáról. Az eljárást befejezõ végzés tárgyaláson kívül is meghozható, a védjegyoltalomnak
a védjegyjogosult jogutód nélküli megszûnése  miatti megszûnése tárgyában hozott határozatot a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala tárgyaláson kívül hozza meg. A tárgyalás folyamán hozott döntések kihirdetésére, írásba foglalására
és kézbesítésére a 73.  § (5)–(7) bekezdését alkalmazni kell.”
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(2) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 76.  § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A megszûnés megállapítására irányuló eljárás költségeinek viselésére a vesztes felet kell kötelezni.
A védjegyjogosult jogutód nélküli megszûnése  miatt bekövetkezõ megszûnés megállapítására irányuló eljárás
költségeit azonban a kérelmezõ viseli. Ha a védjegyjogosult az oltalom megszûnésének megállapítására irányuló
eljárásra okot nem adott, és a védjegyoltalomról – legalább az árujegyzék érintett része vonatkozásában – a 76.  §
(1) bekezdése szerinti nyilatkozattételre kitûzött határidõ lejárta elõtt lemond, az eljárási költséget a kérelmezõ viseli.”

124.  § (1) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 76/P.  § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) Ha a bejelentõ a felhívásra a kitûzött határidõben nem válaszol, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala – kivéve, ha
az (5a) bekezdés alkalmazásának van helye – értesíti a Nemzetközi Irodát arról, hogy a megjelölés Magyar
Köztársaságra kiterjedõ oltalmát elutasítja (végleges elutasítás), vagy – az (5e) bekezdésnek megfelelõen – arról, hogy
az oltalmat csak részben ismeri el. Az értesítéseket a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a végleges elutasításról vagy
az ideiglenes elutasítás részbeni visszavonásáról  szóló döntés jogerõre emelkedését követõen küldi meg
a Nemzetközi Irodának. Az oltalom részben történõ elismerése esetén a lajstromozás napjának a döntés keltezésének
napját kell tekinteni.”

(2) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 76/P.  §-a következõ (5a)–(5e) bekezdéssel
egészül ki:
„(5a) Ha a bejelentõ olyan felhívásra nem válaszol a kitûzött határidõben, amelyet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
kizárólag felszólalás alapján adott ki, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a rendelkezésre álló adatok alapján határoz
a védjegy lajstromozásának kérdésében, és ennek megfelelõ – végleges elutasításról  szóló vagy az (5e) bekezdés
szerinti – értesítést küld a Nemzetközi Irodának.
(5b) Ha a bejelentõ a felhívásra válaszol, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala folytatja az érdemi vizsgálatot, és annak
alapján határoz a védjegy lajstromozásának kérdésében. Ha ennek alapján a védjegybejelentés elutasításának [61.  §
(4) bek., 61/H.  § (2) bek.] volna helye, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az errõl  szóló döntés jogerõre emelkedését
követõen értesíti a Nemzetközi Irodát arról, hogy a megjelölés Magyar Köztársaságra kiterjedõ oltalmát elutasítja
(végleges elutasítás).
(5c) Ha a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nem ad ki ideiglenes elutasítást és az (5d) bekezdés alapján sem küld
értesítést a Nemzetközi Irodának, a lajstromozás napjának az ideiglenes elutasításra nyitva álló határidõ elteltét követõ 
napot kell tekinteni.
(5d) Ha a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az ideiglenes elutasításra nyitva álló határidõ lejárta elõtt úgy találja,
hogy nincs helye ideiglenes elutasítás kiadásának, haladéktalanul értesíti a Nemzetközi Irodát az oltalom
elismerésérõl. A lajstromozás napjának az oltalom elismerésérõl  szóló értesítés keltezésének napját kell tekinteni.
(5e) Ha a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az ideiglenes elutasítást az érdemi vizsgálatot követõen egészben vagy
részben visszavonja, a visszavonásról  szóló döntés jogerõre emelkedését követõen értesíti a Nemzetközi Irodát
az oltalom egészben vagy részben történõ elismerésérõl. A lajstromozás napjának a visszavonásról  szóló döntés
keltezésének napját kell tekinteni.”

125.  § A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 77.  § (1) bekezdés d) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(A bíróság kérelemre megváltoztathatja a Magyar Szabadalmi Hivatalnak)
„d) az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfélen kívüli ügyféli jogállást megtagadó végzését;”

126.  § A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 91.  § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Ha a fél olyan kérdésben kíván bírósági döntést, amely a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elõtt folyó eljárásnak
nem volt tárgya, a bíróság a kérelmet átteszi a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához, kivéve, ha a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala felszólalás esetén a felszólalás alapjául szolgáló okot a 61/D.  § (8) bekezdése alapján, a védjegy
törlésére irányuló eljárásban pedig a törlés alapjául szolgáló okot a 73.  § (1) bekezdése alapján hagyta figyelmen kívül,
illetve, ha a felszólalás vagy a törlés alapjául szolgáló újabb okot a megváltoztatási kérelemben vagy annak
elõterjesztését követõen jelölték meg, az ilyen felszólalási vagy törlési okot a bíróság figyelmen kívül hagyja. A kérelem
áttétele esetén a bíróság a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának döntését – szükség szerint – hatályon kívül helyezi.”
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127.  § (1) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 112.  § (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elõtti eljárásokban egyebekben a VII. és a VIII. fejezet rendelkezéseit kell
megfelelõen alkalmazni azzal, hogy a földrajziárujelzõ-oltalmi ügyekben az ügyfél – a (7)–(8) bekezdésben
meghatározott esetek kivételével – nem jogosult elektronikus úton írásban kapcsolatot tartani a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatalával, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala pedig nem köteles elektronikus úton írásban kapcsolatot
tartani az ügyféllel.”

(2) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 112.  §-a a következõ (7)–(9) bekezdéssel
egészül ki:
„(7) Elektronikus úton is be lehet nyújtani
a) a lajstromkivonat igénylésére vonatkozó kérelmet,
b) az iratbetekintésre vonatkozó kérelmet.
(8) Ha az ügyfél a (7) bekezdés alapján elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül kezdeményezett eljárást, a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala elektronikus úton közli vele az eljárás során hozott döntéseket, illetve küldi meg neki
a hiteles elektronikus lajstromkivonatot.
(9) A (7) bekezdésben meghatározott beadványok elektronikus úton  való benyújtására a 46/D.  § (4)–(9) bekezdésében
foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell.”

128.  § (1) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 116/K.  § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Ha a bejelentés elutasításának [61.  § (4) bek.] vagy visszavontnak tekintésének [61.  § (5) bek.] van helye, a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala értesíti a Nemzetközi Irodát arról, hogy a megjelölés Magyar Köztársaságra kiterjedõ
oltalmát elutasítja (végleges elutasítás).”

(2) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 116/K.  § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) Ha a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nem ad ki a (3) bekezdés szerinti ideiglenes elutasítást, a lajstromozás
napjának az ideiglenes elutasításra nyitva álló határidõ elteltét követõ napot kell tekinteni.”

(3) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 116/K.  §-a a következõ (6)–(7) bekezdéssel
egészül ki:
„(6) Ha a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az ideiglenes elutasításra nyitva álló határidõ lejárta elõtt úgy találja, hogy
nincs helye ideiglenes elutasítás kiadásának, értesíti a Nemzetközi Irodát az oltalom elismerésérõl. A lajstromozás
napjának az oltalom elismerésérõl  szóló értesítés keltezésének napját kell tekinteni.
(7) Ha a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az ideiglenes elutasítást az érdemi vizsgálatot követõen egészben vagy
részben visszavonja, a visszavonásról  szóló döntés jogerõre emelkedését követõen értesíti a Nemzetközi Irodát
az oltalom elismerésérõl. A lajstromozás napjának a visszavonásról  szóló döntés keltezésének napját kell tekinteni.”

129.  § A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 117.  §-a a következõ (5) bekezdéssel
egészül ki:
„(5) E törvénynek a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról  szóló 2010. évi XLII. törvénnyel
összefüggésben szükséges törvénymódosításokról és egyes iparjogvédelmi tárgyú törvények módosításáról  szóló
2010. évi CXLVIII. törvénnyel megállapított 76/P.  § (5)–(5e) bekezdését a 2011. január 1-jén folyamatban lévõ
ügyekben is alkalmazni kell.”

130.  § (1) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 63.  § (1) bekezdésében az „– a védjegy
lajstromozásáról  szóló határozat jogerõre emelkedéséig –” szövegrész helyébe az „– a védjegy lajstromozása
kérdésében hozott döntés meghozatalának napjáig –” szöveg lép.

(2) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 77.  § (1) bekezdés e) pontjában a „végzését”
szövegrész helyébe a „döntését” szöveg lép.

(3) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 77.  § (2) bekezdésében a „végzés” szövegrész
helyébe a „döntés” szöveg lép.
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(4) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 101.  § (7) bekezdésében a „101.  §
(2) bekezdése” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés” szöveg lép.

(5) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 116/B.  § (2) bekezdésében a „113/A.  §
e) pontja” szövegrészek helyébe a „113/A.  § (1) bekezdés e) pontja” szöveg lép.

131.  § (1) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 37.  §-át megelõzõ alcímében, 37.  § (1) és
(2) bekezdésében, 38.  § (1) és (2) bekezdésében, 39.  §-át megelõzõ alcímében, 39.  § (3)–(5) bekezdésében, 40.  §
(1)–(3) bekezdésében, 41.  § (4) bekezdésében, 42.  § (4) bekezdésében, 43.  § (1)–(3) és (6) bekezdésében, 44.  § (1)–(3) és
(5) bekezdésében, 45.  § (2) bekezdésében, 46.  § (3) bekezdésében, 46/A.  § (1) és (3)–(5) bekezdésében, 46/C.  §
(3) bekezdésében, 46/D.  § (1) bekezdésében, 47.  § (1) bekezdésében, 48.  § (1) és (2) bekezdésében, 49.  §-ában,
49/A.  §-ában, 50/A.  § (1)–(5) bekezdésében, 53.  § (1) bekezdés c) pontjában, 53.  § (3) bekezdésében, 55.  §-ában, 56.  §
(4) bekezdésében, 59.  § (1) bekezdésében, 60.  § (1) és (3) bekezdésében, 60/A.  § (1)–(3) bekezdésében, 61.  §
(1) bekezdésében, 61/A.  § (1) és (2) bekezdésében, 61/D.  § (1)–(3), (6) és (8) bekezdésében, 61/E.  § (1) bekezdésében,
61/H.  § (4) bekezdésében, 63.  § (3) bekezdésében, 64.  § (1)–(3) bekezdésében, 64/A.  § (1) bekezdésében, 64/A.  §
(5) bekezdésében, 64/A.  § (6) bekezdés c) pontjában, 64/A.  § (7) és (8) bekezdésében, 65/A.  § (1) és (3) bekezdésében,
66.  § (3) bekezdésében, 67.  § (1)–(3) bekezdésében, 69.  § (3) bekezdésében, 70.  § (1)–(3) bekezdésében, 71.  §
(1)–(3) bekezdésében, 73.  § (2) és (7) bekezdésében, 73/A.  § (5) bekezdésében, 73/A.  § (6) bekezdés c) pontjában, 74.  §
(2) és (4) bekezdésében, 76.  § (3) és (5) bekezdésében, 76/C.  § (1) és (5) bekezdésében, 76/D.  §-ában, 76/E.  § (1), (4) és
(6) bekezdésében, 76/F.  § (1) és (4) bekezdésében, 76/J.  §-át megelõzõ alcímében, 76/J.  § (2) bekezdésében, 76/K.  §
(1)–(4) bekezdésében, 76/L.  § (4) bekezdésében, 76/M.  §-át megelõzõ alcímében, 76/M.  § (3), (5) és (7) bekezdésében,
76/N.  § (2) és (4) bekezdésében, 76/O.  § (2) bekezdésében, 76/P.  § (1) és (2) bekezdésében, 76/R.  § (1) bekezdésében,
76/T.  §-ában, 76/U.  §-át megelõzõ alcímében, 76/U.  § (3) bekezdésében, 76/Z.  § (3) bekezdésében, 77.  § (4) bekezdés
a) pontjában, 77.  § (5) és (8)–(10) bekezdésében, 78.  § (1) bekezdésében, 79.  §-ában, 81.  § (1) bekezdés a) pontjában,
82.  § (2) bekezdésében, 84.  § (1) bekezdésében, 88/A.  §-ában, 89.  § (4) bekezdésében, 91.  § (1) és (4) bekezdésében,
91.  § (2) bekezdés b) pontjában, 107.  § (4) bekezdésében, 112.  §-át megelõzõ alcímében, 112.  § (1)–(5) bekezdésében,
113.  § (3) és (5) bekezdésében, 113/A.  § (1) bekezdés b), c) és d) pontjában, 116/A.  § (3), (5)–(9) és (12) bekezdésében,
116/E.  §-át megelõzõ alcímében, 116/F.  § (1) és (2) bekezdésében, 116/G.  § (4) bekezdésében, 116/J.  § (1) és
(2) bekezdésében, 116/K.  § (2) bekezdésében és 118.  § (3) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrész
helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

(2) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 32.  § (1) bekezdésében, 41.  §
(4) bekezdésében, 50.  § (1) bekezdésében, 51.  § (1) bekezdésében, 58.  § (1) bekezdésében, 61/B.  § (3) bekezdésében,
72.  § (3) bekezdésében, 76/E.  § (2) bekezdésében, 76/L.  § (1) bekezdésében, 76/N.  § (1) bekezdésében, 76/U.  §
(1) bekezdésében, 76/Z.  § (1) bekezdésében, 113.  § (4) bekezdésében, 116/G.  § (1) bekezdésében, 116/I.  §
(1) bekezdésében és 116/K.  § (1) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatalhoz” szövegrész helyébe a „Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatalához” szöveg lép.

(3) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény MÁSODIK RÉSZ címében a „MAGYAR
SZABADALMI HIVATAL” szövegrész helyébe a „SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALÁNAK” szöveg lép.

(4) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 46/A.  § (2) bekezdésében, 46/B.  § (1) és
(2) bekezdésében, 77.  § (1) és (3) bekezdésében, 93.  §-ában, 113/A.  § (1) bekezdés d) és e) pontjában, 116/A.  § (4) és
(8) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatalnak” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának”
szöveg lép.

(5) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 46/D.  § (1) bekezdésében, 65/A.  §
(3) bekezdésében, 112.  § (6) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatallal” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatalával” szöveg lép.

(6) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 65.  § (1) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi
Hivataltól” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalától” szöveg lép.

(7) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 73.  § (1) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi
Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

(8) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 76/B.  § (1) bekezdésében, 76/J.  §
(3) bekezdésében, 76/U.  § (4) bekezdésében, 77.  § (9) bekezdésében, 91.  § (1) bekezdésében, 116/E.  §
(2) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatalnál” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál”
szöveg lép.
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(9) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 76/B.  § (2) bekezdésében a „Magyar
Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

(10) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 76/E.  § (3) bekezdésében a „Magyar
Szabadalmi Hivatalhoz” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához” szöveg lép.

(11) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 76/J.  § (1) bekezdésében a „Magyar
Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

(12) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 76/J.  § (5) bekezdésében a „Magyar
Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

(13) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 76/M.  § (1) bekezdésében a „Magyar
Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

(14) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 76/M.  § (4) bekezdésében a „Magyar
Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

(15) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 76/P.  § (8) bekezdésében a „Magyar
Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

(16) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 76/U.  § (1) bekezdésében a „Magyar
Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

(17) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény XI. Fejezete címében a „MAGYAR
SZABADALMI HIVATAL” szövegrész helyébe a „SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALA” szöveg lép.

(18) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 91.  § (1) és (2) bekezdésében a „Magyar
Szabadalmi Hivatalt” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát” szöveg lép.

(19) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 91.  § (5) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi
Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

(20) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 112.  § (6) bekezdésében a „Magyar
Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

(21) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 116/B.  § (2) bekezdésében a „Magyar
Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

(22) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 116/E.  § (1) bekezdésében a „Magyar
Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

(23) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 116/I.  § (2) bekezdésében a „Magyar
Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

(24) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 121.  § (2) bekezdésében a „Magyar
Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

132.  § Hatályát veszti a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 61/B.  § (2) bekezdése és 76/P.  §
(6)–(7) bekezdése.

133.  § Hatályát veszti a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 50/A.  §-át megelõzõ alcíme és
50/A.  §-a, valamint 65/A.  §-a.

66. Az épített környezet alakításáról és védelmérõl  szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

134.  § Az épített környezet alakításáról és védelmérõl  szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (2) bekezdés c) pontjában
az „az ifjúságpolitikáért” szövegrész helyébe az „a gyermek- és ifjúságpolitikáért” szöveg lép.

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

135.  § A társadalombiztosítási nyugellátásról  szóló 1997. évi LXXXI. törvény 8/B.  § (2) bekezdésében a „munkabiztonságért
felelõs miniszter által vezetett minisztérium” szövegrész helyébe a „foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter” szöveg
lép.
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68. A választási eljárásról  szóló 1997. évi C. törvény módosítása

136.  § A választási eljárásról  szóló 1997. évi C. törvény 149.  § a) pontjában a „törvény törvény” szövegrész helyébe a „törvény”
szöveg, 8. számú mellékletében a „legfeljebb 5” szövegrész helyébe a „legfeljebb 4” szöveg lép.

69. Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeirõl  szóló 
1997. évi CXXIV. törvény módosítása

137.  § Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeirõl  szóló 1997. évi CXXIV. törvény 8.  §
(3) bekezdésében az „az egyházakkal  való kapcsolattartás koordinációjáért felelõs miniszter” szövegrész helyébe
az „a miniszter” szöveg lép.

70. Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról  szóló
1997. évi CXXXVI. törvény módosítása

138.  § Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról  szóló 1997. évi CXXXVI. törvény 2.  § (3) bekezdés a) pontjában
a „területfejlesztésért és területrendezésért felelõs miniszter” szövegrész helyébe a „területfejlesztésért felelõs
miniszter” szöveg lép.

71. A fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi és a mezei õrszolgálatról  szóló 
1997. évi CLIX. törvény módosítása

139.  § A fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi és a mezei õrszolgálatról  szóló 1997. évi CLIX. törvény 1/A.  §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1/A.  § (1) Fegyveres biztonsági õrség létrehozására
a) a honvédelemért felelõs miniszter a Magyar Honvédség fokozott védelmet igénylõ létesítményei,
b) a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelõs miniszter az Információs Hivatal létesítményei,
c) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelõs miniszter az irányítása alatt álló polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményei
vonatkozásában jogosult.
(2) A rend õrség hatósági jogkörét
a) a Magyar Honvédség létesítményeinél mûködõ fegyveres biztonsági õrség vonatkozásában a honvédelemért
felelõs miniszter,
b) az Információs Hivatalnál mûködõ fegyveres biztonsági õrség vonatkozásában a polgári hírszerzési tevékenység
irányításáért felelõs miniszter,
c) az irányítása alatt álló polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál mûködõ fegyveres biztonsági õrség
vonatkozásában a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelõs miniszter
gyakorolja, és végzi a 10/A.  § szerinti panasz elbírálását.”

140.  § A fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi és a mezei õrszolgálatról  szóló 1997. évi CLIX. törvény 30.  §
(5) bekezdésében a „honvédelemért felelõs miniszterrel és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító
miniszterrel” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelõs miniszterrel, a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért
felelõs miniszterrel és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelõs miniszterrel” szöveg lép.

72. Az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) keretében kialakított, 
a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó Marrakesh-i Egyezmény és mellékleteinek 
kihirdetésérõl  szóló 1998. évi IX. törvény módosítása

141.  § Az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) keretében kialakított, a Kereskedelmi Világszervezetet
létrehozó Marrakesh-i Egyezmény és mellékleteinek kihirdetésérõl  szóló 1998. évi IX. törvény 4.  §-ában
a „külgazdaságért” szövegrész helyébe a „külpolitikáért” szöveg lép.

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 191. szám 27213



73. A külföldre utazásról  szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

142.  § A külföldre utazásról  szóló 1998. évi XII. törvény 41.  § (2) bekezdésében a „külföldre utazásért felelõs” szövegrész
helyébe a „külföldre utazás szabályozásáért felelõs” szöveg lép.

143.  § Hatályát veszti a külföldre utazásról  szóló 1998. évi XII. törvény 41.  § (2) bekezdés e) pontjában az „a közigazgatási
informatikáért felelõs miniszterrel és az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben” szövegrész.

74. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek 
állami felügyeletérõl  szóló 1998. évi XXXIX. törvény módosítása

144.  § (1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletérõl  szóló 1998. évi
XXXIX. törvény 1.  § (2) bekezdés b) pontjában a „nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „szociál- és
nyugdíjpolitikáért” szöveg lép.

(2) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletérõl  szóló 1998. évi
XXXIX. törvény 9/C.  § (11) bekezdésében a „Miniszterelnöki Hivatal” szövegrész helyébe a „kormányzati tevékenység
összehangolásáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium” szöveg lép.

75. Az egészségügyi hozzájárulásról  szóló 1998. évi LXVI. törvény módosítása

145.  § Az egészségügyi hozzájárulásról  szóló 1998. évi LXVI. törvény 12.  § (4) bekezdésében a „gazdasági” szövegrészek
helyébe a „foglalkoztatáspolitikáért felelõs” szöveg, a „szociális és családügyi miniszterrel együttmûködve” szövegrész 
helyébe a „szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter egyetértésével kiadott” szöveg lép.

76. A területszervezési eljárásról  szóló 1999. évi XLI. törvény módosítása

146.  § A területszervezési eljárásról  szóló 1999. évi XLI. törvény 3.  § (1) bekezdésében a „helyi önkormányzatokért felelõs
miniszterhez” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs miniszterhez” szöveg
lép.

77. A szerzõi jogról  szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosítása

147.  § (1) A szerzõi jogról  szóló 1999. évi LXXVI. törvény 90.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A díjszabást az igazságügyért felelõs miniszter hagyja jóvá a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának javaslatára
a (3)–(12) bekezdés szerint lefolytatott eljárást követõen. A jóváhagyás a díjszabás alkalmazásának és a Hivatalos
Értesítõben  való nyilvánosságra hozatalának feltétele nem zárja ki, illetve nem érinti azonban az egyéb jogszabályok
érvényesülését a díjszabás tekintetében.”

(2) A szerzõi jogról  szóló 1999. évi LXXVI. törvény 90.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a díjszabásról annak kézhezvételét követõen haladéktalanul véleményt kér
a jelentõs felhasználóktól és a felhasználók érdekképviseleti szervezeteitõl, valamint ezt követõen a kultúráért felelõs
minisztertõl. A véleményezési eljárást a díjszabásnak a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához történõ benyújtásától
számított hatvan napon belül kell lefolytatni. A 20–21.  §-ban meghatározott díj vonatkozásában a fizetésre
kötelezettek és azok érdekképviseleti szervezetei minõsülnek felhasználónak, illetve felhasználói érdekképviseleti
szervezeteknek.”

148.  § (1) A szerzõi jogról  szóló 1999. évi LXXVI. törvény 93.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha az igazságügyért felelõs miniszter a közös jogkezelõ szervezetek díjszabásaival kapcsolatos feladata körében
az (1) bekezdésben meghatározott jogszabályok megsértését észleli, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál
felügyeleti intézkedést kezdeményez.”

(2) A szerzõi jogról  szóló 1999. évi LXXVI. törvény 93.  §-a a következõ (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a (2) bekezdésben meghatározott dokumentumokat rendszeres
idõközönként, de legalább évente megküldi az igazságügyért felelõs miniszternek a szellemi tulajdon védelmével
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összefüggõ feladatai ellátásához szükséges tájékoztatás céljából, továbbá a kultúráért felelõs miniszternek
a kultúrával kapcsolatos feladatai ellátásához szükséges tájékoztatás céljából.
(6) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának a közös jogkezelõ szervezetekkel kapcsolatos tevékenységével
összefüggésben felmerült költségek fedezése érdekében a közös jogkezelõ szervezetek a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala javára évente felügyeleti díjat kötelesek fizetni.
(7) A felügyeleti díj mértéke a közös jogkezelõ szervezet által adott felhasználási engedélyek díjából és az általa
érvényesített díjigényekbõl származó elõzõ évi nettó bevétel 0,3%-a. A felügyeleti díjat a második naptári negyedév
utolsó napjáig kell megfizetni. Új közös jogkezelõ szervezet nyilvántartásba vétele esetén a nyilvántartásba vétel
évében a felügyeleti díj mértéke a tárgyévre jóváhagyott díjszabás alapján vagy egyébként tervezett nettó bevétel
0,3%-a. Ebben ez esetben a felügyeleti díjat a tárgyévet követõ második naptári negyedév utolsó napjáig kell
megfizetni.”

149.  § A szerzõi jogról  szóló 1999. évi LXXVI. törvény a következõ 109/A.  §-sal egészül ki:
„109/A.  § E törvénynek a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról  szóló 2010. évi XLII. törvénnyel
összefüggésben szükséges törvénymódosításokról és egyes iparjogvédelmi tárgyú törvények módosításáról  szóló
2010. évi CXLVIII. törvénnyel megállapított 90.  § (2) és (4) bekezdését, valamint 93.  § (4)–(6) bekezdését a 2011. január
1-jét követõen indult díjszabás-jóváhagyási eljárásokban kell alkalmazni.”

150.  § A szerzõi jogról  szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelõs miniszter, hogy – a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke
véleményének kikérésével – a szerzõi és a szomszédos jogok közös kezelését végzõ szervezetekrõl vezetett
nyilvántartásra vonatkozó részletes szabályokat, valamint a közös jogkezelõ szervezetek felügyeleti díjának
kezelésére, nyilvántartására, felhasználására, megfizetése módjára, továbbá a díjmérték kiszámításának módjára és
a megfizetés elmulasztásának jogkövetkezményeire vonatkozó részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg.”

151.  § (1) A szerzõi jogról  szóló 1999. évi LXXVI. törvény 57/A.  § (1), (3) és (5) bekezdésében, 57/B.  § (1) bekezdés b) pontjában,
57/B.  § (5) bekezdés nyitó szövegrészében, 57/B.  § (5) bekezdés b) pontjában, 57/D.  § (1)–(5) bekezdésében, 101.  §
(1) bekezdésében, 105.  § (2) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

(2) A szerzõi jogról  szóló 1999. évi LXXVI. törvény 57/A.  § (2) bekezdésében, 57/C.  § (1) bekezdésében, 94/B.  §
(2) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatalnál” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál”
szöveg lép.

(3) A szerzõi jogról  szóló 1999. évi LXXVI. törvény 57/A.  § (5) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivataltól” szövegrész
helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalától” szöveg lép.

(4) A szerzõi jogról  szóló 1999. évi LXXVI. törvény 57/B.  § (1) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatalnak” szövegrész
helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának” szöveg lép.

(5) A szerzõi jogról  szóló 1999. évi LXXVI. törvény 57/B.  § (1) bekezdés d) pontjában a „Magyar Szabadalmi Hivatal”
szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

(6) A szerzõi jogról  szóló 1999. évi LXXVI. törvény 57/B.  § (2) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrészek
helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

(7) A szerzõi jogról  szóló 1999. évi LXXVI. törvény 86.  § (1) bekezdésében, 87.  § (2) bekezdésében, 89/A.  §
(1) bekezdésében, 90.  § (8) bekezdésében, 93.  § (1) és (3) bekezdésében a „kultúráért felelõs miniszter” szövegrész
helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

(8) A szerzõi jogról  szóló 1999. évi LXXVI. törvény 89.  § (3) bekezdésében a „kultúráért felelõs miniszter” szövegrészek
helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

(9) A szerzõi jogról  szóló 1999. évi LXXVI. törvény 89/A.  § (2) bekezdésében a „kultúráért felelõs miniszter” szövegrészek
helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

(10) A szerzõi jogról  szóló 1999. évi LXXVI. törvény 89.  § (4) bekezdésében, 90.  § (10) bekezdésében az „a kultúráért”
szövegrész helyébe az „az igazságügyért” szöveg lép.

(11) A szerzõi jogról  szóló 1999. évi LXXVI. törvény 90.  § (1), (5) és (8) bekezdésében, valamint 93.  § (2) bekezdésében
a „kultúráért felelõs miniszternek” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának” szöveg lép.
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(12) A szerzõi jogról  szóló 1999. évi LXXVI. törvény 90.  § (5) bekezdésében a „kultúráért felelõs miniszter” szövegrészek
helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

(13) A szerzõi jogról  szóló 1999. évi LXXVI. törvény 90.  § (9) bekezdésében az „A kultúráért felelõs miniszter” szövegrész
helyébe az „Az igazságügyért felelõs miniszter” szöveg, az „A miniszter” szövegrész helyébe az „Az igazságügyért
felelõs miniszter” szöveg lép.

(14) A szerzõi jogról  szóló 1999. évi LXXVI. törvény 90/A.  § (1) bekezdésében az „A kultúráért” szövegrész helyébe
az „Az igazságügyért” szöveg, az „a minisztert új eljárásra utasítja” szövegrész helyébe az „az igazságügyért felelõs
minisztert új eljárásra utasítja” szöveg lép.

(15) A szerzõi jogról  szóló 1999. évi LXXVI. törvény 100.  § (5) bekezdésében a „kultúráért felelõs miniszter irányítása alatt
mûködõ minisztérium” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

(16) A szerzõi jogról  szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112.  § (5) bekezdés a) pontjában a „Magyar Szabadalmi Hivatal”
szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

(17) A szerzõi jogról  szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112.  § (5) bekezdés b) pontjában a „Magyar Szabadalmi Hivatal”
szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

152.  § Hatályát veszti a szerzõi jogról  szóló 1999. évi LXXVI. törvény 105.  § (2) bekezdésében a „ , továbbá az informatikáért”
szövegrész.

78. A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról  szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 
1989. évi Jegyzõkönyv kihirdetésérõl  szóló 1999. évi LXXXIII. törvény módosítása

153.  § A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról  szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzõkönyv
kihirdetésérõl  szóló 1999. évi LXXXIII. törvény 4.  § (3) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának” szöveg lép.

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

154.  § (1) Hatályát veszti a közúti közlekedési nyilvántartásról  szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 42.  § b) pontjában
az „a közigazgatási informatikáért felelõs miniszterrel és” szövegrész.

(2) Hatályát veszti a közúti közlekedési nyilvántartásról  szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 42.  § d) pontjában
az „a közigazgatási informatikáért felelõs miniszterrel és” szövegrész.

80. A víziközlekedésrõl  szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

155.  § (1) A víziközlekedésrõl  szóló 2000. évi XLII. törvény 2.  § (2) bekezdés e) és f) pontjában a „külgazdaságért” szövegrész
helyébe a „külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért” szöveg lép.

(2) A víziközlekedésrõl  szóló 2000. évi XLII. törvény 2.  § (2) bekezdés e), g) és h) pontjában az „az országos szintû fejlesztés,
fejlesztési tervezés és programozás irányításáért” szövegrész helyébe az „a fejlesztéspolitikáért” szöveg lép.

(3) A víziközlekedésrõl  szóló 2000. évi XLII. törvény 80.  § (2) bekezdésében az „az országos szintû fejlesztés, fejlesztési
tervezés és programozás irányításáért” szövegrész helyébe az „a fejlesztéspolitikáért” szöveg lép.

(4) A víziközlekedésrõl  szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  § (2) bekezdés y) pontjában az „energetikáért felelõs miniszterrel”
szövegrész helyébe az „energiapolitikáért felelõs miniszterrel” szöveg lép.

156.  § Hatályát veszti a víziközlekedésrõl  szóló 2000. évi XLII. törvény 4.  § (2) bekezdésében az „ágazati” szövegrész.

81. A hulladékgazdálkodásról  szóló 2000. évi XLIII. törvény módosítása

157.  § A hulladékgazdálkodásról  szóló 2000. évi XLIII. törvény 59.  § (3) bekezdés b) pontjában az „egészségügyi feladatok
ellátásáért” szövegrész helyébe az „egészségügyért” szöveg, 59.  § (3) bekezdés c) pontjában a „bányászatért”
szövegrész helyébe a „bányászati ügyekért” szöveg lép.
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82. A Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról 
és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról  szóló 
2000. évi CXII. törvény módosítása

158.  § A Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat
megállapításáról  szóló 2000. évi CXII. törvény 58.  § (5) bekezdésében a „kulturális örökség védelméért” szövegrész
helyébe a „kultúráért” szöveg, a „turisztikáért” szövegrész helyébe a „turizmusért” szöveg lép.

159.  § (1) Hatályát veszti a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési
Szabályzat megállapításáról  szóló 2000. évi CXII. törvény 58.  § (2) bekezdésében a „területfejlesztésért és” szövegrész.

(2) Hatályát veszti a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési
Szabályzat megállapításáról  szóló 2000. évi CXII. törvény 58.  § (4) bekezdésében a „területfejlesztésért és” szövegrész.

83. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról  szóló 2001. évi XX. törvény módosítása

160.  § A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról  szóló 2001. évi XX. törvény 13.  § (1) bekezdésében az „állami
vagyonért” szövegrész helyébe az „állami vagyon felügyeletéért” szöveg lép.

84. Az elektronikus aláírásról  szóló 2001. évi XXXV. törvény módosítása

161.  § (1) Az elektronikus aláírásról  szóló 2001. évi XXXV. törvény 27.  § (2) bekezdés d) pontjában az „a közigazgatási
informatikáért felelõs miniszterrel” szövegrész helyébe az „az e-közigazgatásért felelõs miniszterrel, a közigazgatási
informatika infrastrukturális meg valósíthatóságának biztosításáért felelõs miniszterrel” szöveg lép.

(2) Az elektronikus aláírásról  szóló 2001. évi XXXV. törvény 27.  § (4) bekezdésében az „a közigazgatási informatikáért felelõs
miniszter, hogy rendelettel” szövegrész helyébe az „az e-közigazgatásért felelõs miniszter, hogy a közigazgatási informatika
infrastrukturális meg valósíthatóságának biztosításáért felelõs miniszter egyetértésével kiadott rendeletben” szöveg lép.

85. A formatervezési minták oltalmáról  szóló 2001. évi XLVIII. törvény módosítása

162.  § A formatervezési minták oltalmáról  szóló 2001. évi XLVIII. törvény 11.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11.  § A mintát mintaoltalomban kell részesíteni, ha a minta
a) kielégíti az 1–5.  §-ban meghatározott követelményeket,
b) nincs kizárva az oltalomból a 6–10.  § alapján, és
c) bejelentése megfelel az e törvényben megszabott feltételeknek.”

163.  § A formatervezési minták oltalmáról  szóló 2001. évi XLVIII. törvény 12.  § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(7) A mintaoltalom megadása elõtt a mintát csak a szerzõ, illetve jogutódja hozzájárulásával szabad nyilvánosságra
hozni.”

164.  § A formatervezési minták oltalmáról  szóló 2001. évi XLVIII. törvény 15.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15.  § A mintaoltalom – a bejelentés napjára visszaható hatállyal – akkor keletkezik, amikor a bejelentõ a mintára
mintaoltalmat kap.”

165.  § A formatervezési minták oltalmáról  szóló 2001. évi XLVIII. törvény 27.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(1) A mintaoltalmi lajstromban feltüntetett jogosult a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához intézett írásbeli
nyilatkozattal a mintaoltalomról lemondhat.”

166.  § A formatervezési minták oltalmáról  szóló 2001. évi XLVIII. törvény 30.  § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(A Magyar Szabadalmi Hivatal hatáskörébe a következõ mintaoltalmi ügyek tartoznak:)
„g) a mintaoltalmak nyilvántartása,”
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167.  § A formatervezési minták oltalmáról  szóló 2001. évi XLVIII. törvény 32/B.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„32/B.  § (1) Mintaoltalmi ügyekben az ügyfél – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott esetek kivételével – nem jogosult
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala pedig nem köteles az ügyféllel
elektronikus úton írásban kapcsolatot tartani.
(2) Elektronikus úton is be lehet nyújtani
a) a mintaoltalmi bejelentést,
b) a megújítási kérelmet,
c) a 34.  § (2) bekezdés e)–g) pontjában meghatározott tényekben bekövetkezett változásoknak a mintaoltalmi
lajstromban  való feltüntetésére irányuló kérelmet,
d) a lajstromkivonat igénylésére vonatkozó kérelmet,
e) az iratbetekintésre vonatkozó kérelmet.
(3) Ha az ügyfél a (2) bekezdés b)–e) pontja alapján elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül kezdeményezett
eljárást, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elektronikus úton közli vele a kérelem kapcsán hozott döntéseket, illetve
küldi meg neki a hiteles elektronikus lajstromkivonatot.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott beadványokat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által erre rendszeresített
elektronikus ûrlap használatával lehet elektronikus úton benyújtani.
(5) Az elektronikus úton benyújtott beadvány megérkezésérõl a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala – külön
jogszabályban meghatározott módon – elektronikus érkeztetõ számot tartalmazó automatikus értesítést küld
az ügyfélnek.
(6) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az elektronikus úton benyújtott beadvány megérkezését követõen
haladéktalanul megvizsgálja, hogy az megfelel-e az elektronikus ügyintézésre vonatkozó jogszabályi
követelményeknek.
(7) Elektronikus beküldés esetén a beadvány az elektronikus érkeztetésrõl  szóló automatikus visszaigazolásnak
az ügyfél részére történõ elküldésével tekintendõ benyújtottnak, kivéve, ha a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
a kapott dokumentum értelmezhetetlenségét állapítja meg, és errõl az ügyfelet elektronikus levélben értesíti.
(8) Az értelmezhetetlen dokumentumot beküldõ ügyfél a (7) bekezdés szerinti értesítés visszaigazolására köteles. Ha
az ügyfél az értesítés átvételét tizenöt napon belül nem igazolja vissza, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala postai
úton továbbítja számára az iratot.
(9) A (2) bekezdésben meghatározott beadványok elektronikus úton  való benyújtására vonatkozó részletes
szabályokat külön jogszabály állapítja meg.
(10) Mintaoltalmi ügyekben tájékoztatás kérésének és teljesítésének rövid szöveges üzenet útján nincs helye.”

168.  § (1) A formatervezési minták oltalmáról  szóló 2001. évi XLVIII. törvény 33.  §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Mintaoltalmi ügyekben eljárás folytatása iránti kérelem elõterjesztésének nincs helye.”

(2) A formatervezési minták oltalmáról  szóló 2001. évi XLVIII. törvény 33.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(3) A szabadalmi törvény nyilvánosságra vonatkozó szabályainak alkalmazásában a szabadalmi bejelentés
közzétételén a mintaoltalom megadását kell érteni. Mintaoltalmi ügyekben a szabadalmi bejelentések minõsített
adatként  való kezelésére vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók.”

169.  § (1) A formatervezési minták oltalmáról  szóló 2001. évi XLVIII. törvény VI. Fejezete címének helyébe a következõ cím lép:

„MINTAOLTALMI LAJSTROM, HATÓSÁGI TÁJÉKOZTATÁS”
(2) A formatervezési minták oltalmáról  szóló 2001. évi XLVIII. törvény 34.  §-át megelõzõ alcíme és 34.  §-a helyébe

a következõ alcím és rendelkezés lép:

„Mintaoltalmi lajstrom
34. § (1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a mintaoltalom megadását követõen a minták oltalmáról lajstromot
vezet, amelybe be kell jegyezni a mintaoltalmi jogokkal kapcsolatos tényeket és körülményeket.
(2) A mintaoltalmi lajstromban fel kell tüntetni különösen
a) a mintaoltalom lajstromszámát,
b) az ügyszámot,
c) a minta ábrázolását, a bejelentõ változtató nyilatkozatával [48.  § (2) bek.] együtt,
d) a minta szerinti termék megnevezését,
e) a mintaoltalom jogosultjának nevét (elnevezését) és lakcímét (székhelyét),
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f) a képviselõ nevét és székhelyét,
g) a szerzõ nevét és lakcímét,
h) a bejelentés napját,
i) az elsõbbséget,
j) a mintaoltalom megadásáról  szóló határozat keltét,
k) a mintaoltalom megújítását, illetve megosztását,
l) a mintaoltalom megszûnését, annak jogcímét és idõpontját, valamint a mintaoltalom változtatással  való
fenntartását, illetve korlátozását,
m) a hasznosítási engedélyeket.
(3) A mintaoltalmi lajstrom a bejegyzett jogok és tények fennállását hitelesen tanúsítja. Az ellenkezõ bizonyításáig
a mintaoltalmi lajstromba bejegyzett jogokról és tényekrõl vélelmezni kell, hogy azok fennállnak. A mintaoltalmi
lajstromban feltüntetett adatokkal szemben a bizonyítás azt terheli, aki vitatja a helyességüket vagy a  valósággal  való
egyezõségüket.
(4) Jóhiszemû és ellenérték fejében jogot szerzõ harmadik személlyel szemben a mintaoltalommal kapcsolatos
bármely jogra csak akkor lehet hivatkozni, ha azt a mintaoltalmi lajstromba bejegyezték.
(5) A mintaoltalmi lajstromot bárki megtekintheti, ahhoz a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a honlapján
elektronikus hozzáférést biztosít. A mintaoltalmi lajstromban foglalt adatokról díj ellenében bárki hitelesített
kivonatot kérhet.
(6) A mintaoltalmi lajstromba  való bejegyzésre a szabadalmi törvénynek a szabadalmi lajstromba  való bejegyzésre
vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.”

170.  § A formatervezési minták oltalmáról  szóló 2001. évi XLVIII. törvény 35.  § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Magyar Szabadalmi Hivatal hivatalos lapjában a mintaoltalmi bejelentésekkel, valamint a minták oltalmával
kapcsolatban különösen a következõ adatokat és tényeket kell közölni:)
„d) a mintaoltalom megadásának meghirdetésekor a lajstromszámot, a mintaoltalom jogosultjának nevét
(elnevezését), lakcímét (székhelyét), a képviselõ nevét és székhelyét, az ügyszámot, a bejelentés napját,
a mintaoltalom elsõbbségének napját, a minta szerinti termék megnevezését és a terméknek az ipari minták
nemzetközi osztályozásának (a továbbiakban: nemzetközi osztályozás) létesítésére vonatkozó Locarnói
Megállapodásban meghatározott nemzetközi osztályjelzetét, a minta ábrázolását, a szerzõ nevét és lakcímét, valamint 
a mintaoltalmat megadó határozat keltét;”

171.  § (1) A formatervezési minták oltalmáról  szóló 2001. évi XLVIII. törvény 47.  §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az alaki vizsgálat során a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala megvizsgálja a bejelentést abból a szempontból,
hogy az kielégíti-e a 36.  § (2) és (3) bekezdésében meghatározott alaki követelményeket.”

(2) A formatervezési minták oltalmáról  szóló 2001. évi XLVIII. törvény 47.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(2) Az érdemi vizsgálat arra terjed ki, hogy a minta
a) kielégíti-e az 1–5.  §-ban meghatározott követelményeket, és a 6–8.  § alapján nincs-e kizárva az oltalomból, és
b) bejelentése megfelel-e az e törvényben megszabott feltételeknek.”

(3) A formatervezési minták oltalmáról  szóló 2001. évi XLVIII. törvény 47.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(6) Ha a bejelentõ a felhívásra nem válaszol, illetve a bejelentést nem osztja meg, azt úgy kell tekinteni, hogy
a bejelentést visszavonta.”

172.  § A formatervezési minták oltalmáról  szóló 2001. évi XLVIII. törvény 48.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(3) A bejelentõ – az (1) bekezdésben megszabott keretek között – a mintaoltalom megadása kérdésében hozott
döntés meghozatalának napjáig módosíthatja a bejelentést.”

173.  § A formatervezési minták oltalmáról  szóló 2001. évi XLVIII. törvény 49.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(1) Aki több mintára igényelt oltalmat egy bejelentésben, a mintaoltalmat megadó határozat meghozataláig
megoszthatja bejelentését, a bejelentési nap és – ha van ilyen – a korábbi elsõbbség megtartásával.”
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174.  § A formatervezési minták oltalmáról  szóló 2001. évi XLVIII. törvény 50.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a bejelentés tárgyára mintaoltalmat ad, ha a minta és a mintaoltalmi
bejelentés megfelel a vizsgálat körébe tartozó valamennyi követelménynek [47.  § (1a) és (2) bek.]. A mintaoltalom
megadásának napja az oltalom megadásáról  szóló határozat keltezésének napja.”

175.  § A formatervezési minták oltalmáról  szóló 2001. évi XLVIII. törvény 59.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(1) A nemleges megállapításra irányuló kérelmet eggyel több példányban kell benyújtani a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatalához, mint ahány jogosultja van a mintaoltalomnak. A kérelemhez mellékelni kell a hasznosított vagy
hasznosítani kívánt termék, valamint a megjelölt mintaoltalom mintájának ábrázolását. A hasznosított vagy
hasznosítani kívánt terméket a megjelölt mintaoltalom mintájának a mintaoltalmi lajstromban szereplõ ábrázolásával
megegyezõ egy vagy több nézetben kell bemutatni.”

176.  § A formatervezési minták oltalmáról  szóló 2001. évi XLVIII. törvény 60/K.  § (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
„(3) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elvégzi a nemzetközi ipari mintaoltalmi bejelentés érdemi vizsgálatát.
Az érdemi vizsgálat arra terjed ki, hogy a minta kielégíti-e az 1–5.  §-ban meghatározott követelményeket, és a 6–8.  §
alapján nincs-e kizárva az oltalomból.
(4) Ha a nemzetközi ipari mintaoltalmi bejelentés – részben vagy egészben – nem felel meg a (3) bekezdés alapján
vizsgált követelményeknek, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala errõl a Megállapodásban meghatározott idõponttól
számított hat hónapon belül a Nemzetközi Irodát értesíti.”

177.  § (1) A formatervezési minták oltalmáról  szóló 2001. évi XLVIII. törvény 17.  § (4) bekezdésében, 30.  §-át megelõzõ
alcímében, 30.  § (1) és (2) bekezdésében, 31.  §-ában, 32.  §-át megelõzõ alcímében, 32.  § (2) bekezdésében, 32/A.  § (1),
(3) és (4) bekezdésében, 32/B.  § (1) bekezdésében, 33.  § (1) bekezdésében, 34.  § (1) bekezdésében, 35.  §-ában, 36/A.  §
(1)–(5) bekezdésében, 40.  § (1) bekezdés c) pontjában, 40.  § (5) bekezdésében, 41.  § (1) bekezdésében, 44.  §
(1) bekezdésében, 47.  § (1) bekezdésében, 49.  § (3) bekezdésében, 50.  § (2) és (3) bekezdésében, 51/A.  §
(1) bekezdésében, 52.  § (3) bekezdésében, 53.  § (1) és (2) bekezdésében, 55.  § (3) bekezdésében, 56.  §
(1)–(3) bekezdésében, 57/A.  §-ában, 58.  § (4), (6) és (8) bekezdésében, 58/A.  § (5) bekezdésében, 58/A.  § (6) bekezdés
c) pontjában, 60.  § (1) bekezdésében, 60/D.  §-ában, 60/J.  §-át megelõzõ alcímében, 60/J.  § (1) bekezdésében, 60/K.  §
(6) bekezdésében, 61.  § (4) bekezdés a) pontjában, 61.  § (5) bekezdésében, 61.  § (8)–(10) bekezdésében a „Magyar
Szabadalmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

(2) A formatervezési minták oltalmáról  szóló 2001. évi XLVIII. törvény MÁSODIK RÉSZ címében a „MAGYAR SZABADALMI
HIVATAL” szövegrész helyébe a „SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALÁNAK” szöveg lép.

(3) A formatervezési minták oltalmáról  szóló 2001. évi XLVIII. törvény 32/A.  § (2) bekezdésében, 61.  § (1) és
(3) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatalnak” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának”
szöveg lép.

(4) A formatervezési minták oltalmáról  szóló 2001. évi XLVIII. törvény 32/B.  § (1) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi
Hivatallal” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával” szöveg lép.

(5) A formatervezési minták oltalmáról  szóló 2001. évi XLVIII. törvény 33.  § (1) bekezdésében az „a (2) és
a (3) bekezdésben” szövegrész helyébe az „az (1a)–(3) bekezdésben” szöveg lép.

(6) A formatervezési minták oltalmáról  szóló 2001. évi XLVIII. törvény 36.  § (1) bekezdésében, 37.  § (1) bekezdésében, 57.  §
(3) bekezdésében, 60/J.  § (2) bekezdésében, 60/K.  § (1) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatalhoz” szövegrész
helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához” szöveg lép.

(7) A formatervezési minták oltalmáról  szóló 2001. évi XLVIII. törvény 36.  § (5) bekezdésében a „közzétételig” szövegrész
helyébe a „mintaoltalom megadásáig” szöveg lép.

(8) A formatervezési minták oltalmáról  szóló 2001. évi XLVIII. törvény 47.  §-át megelõzõ alcímében az „Érdemi” szövegrész
helyébe az „Alaki és érdemi” szöveg lép.

(9) A formatervezési minták oltalmáról  szóló 2001. évi XLVIII. törvény 47.  § (3) bekezdésében az „a (2) bekezdés alapján”
szövegrész helyébe az „az (1a) vagy a (2) bekezdés alapján” szöveg lép.

(10) A formatervezési minták oltalmáról  szóló 2001. évi XLVIII. törvény 51.  § (1) bekezdésében és 65.  § (8) bekezdésében
a „Magyar Szabadalmi Hivataltól” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalától” szöveg lép.
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(11) A formatervezési minták oltalmáról  szóló 2001. évi XLVIII. törvény 58.  § (1) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi
Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

(12) A formatervezési minták oltalmáról  szóló 2001. évi XLVIII. törvény 60/B.  § (1) bekezdésében és 61.  § (9) bekezdésében
a „Magyar Szabadalmi Hivatalnál” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál” szöveg lép.

(13) A formatervezési minták oltalmáról  szóló 2001. évi XLVIII. törvény 60/B.  § (2) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi
Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

(14) A formatervezési minták oltalmáról  szóló 2001. évi XLVIII. törvény 60/K.  § (7) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi
Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

(15) A formatervezési minták oltalmáról  szóló 2001. évi XLVIII. törvény 60/K.  § (8) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi
Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

(16) A formatervezési minták oltalmáról  szóló 2001. évi XLVIII. törvény 60/K.  § (9) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi
Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

(17) A formatervezési minták oltalmáról  szóló 2001. évi XLVIII. törvény IX. Fejezete címében a „MAGYAR SZABADALMI
HIVATAL” szövegrész helyébe a „SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALA” szöveg lép.

(18) A formatervezési minták oltalmáról  szóló 2001. évi XLVIII. törvény 61.  § (1) bekezdés e) pontjában a „végzését”
szövegrész helyébe a „döntését” szöveg lép.

(19) A formatervezési minták oltalmáról  szóló 2001. évi XLVIII. törvény 61.  § (2) bekezdésében a „végzés” szövegrész
helyébe a „döntés” szöveg lép.

(20) A formatervezési minták oltalmáról  szóló 2001. évi XLVIII. törvény 62.  §-ában a „Magyar Szabadalmi Hivatal”
szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

(21) A formatervezési minták oltalmáról  szóló 2001. évi XLVIII. törvény 68.  §-ában a „Magyar Szabadalmi Hivatal”
szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

178.  § (1) Hatályát veszti a formatervezési minták oltalmáról  szóló 2001. évi XLVIII. törvény 19.  § (1) bekezdésében a „végleges”
szövegrész, 23.  § (3) bekezdésében az „a bejelentõ és” szövegrész, 26.  §-át megelõzõ alcímében és 26.  §-ában
a „végleges” szövegrész, 29.  §-ában a „végleges” szövegrész, 33.  § (2) bekezdés c) pontjában az „és az eljárás folytatása
iránti” szövegrész, 44.  § (3) bekezdésében a „térítés ellenében” szövegrész, 47.  § (1) bekezdésében az „érdemi”
szövegrész, 60/K.  § (8) és (9) bekezdésében az „(50.  §)” szövegrész, 61.  § (7) bekezdés nyitó szövegrészében és a 61.  §
(7) bekezdés b) pontjában az „az eljárás folytatása iránti kérelmet vagy” szövegrész.

(2) Hatályát veszti a formatervezési minták oltalmáról  szóló 2001. évi XLVIII. törvény 25.  §-át megelõzõ alcíme és 25.  §-a,
32.  § (3) bekezdése, 35.  § a)–c) pontja, 42.  §-át megelõzõ alcíme és 42.  §-a, 43.  §-át megelõzõ alcíme és 43.  §-a, 45.  §-át
megelõzõ alcíme és 45.  §-a, 46.  §-át megelõzõ alcíme és 46.  §-a, 60/K.  § (2) bekezdése.

179.  § Hatályát veszti a formatervezési minták oltalmáról  szóló 2001. évi XLVIII. törvény 36/A.  §-át megelõzõ alcíme és
36/A.  §-a, valamint 51/A.  §-a.

86. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl  szóló 2001. évi CVIII. törvény módosítása

180.  § Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes
kérdéseirõl  szóló 2001. évi CVIII. törvény 17.  § (2) bekezdésében az „az érintett miniszterekkel
egyetértésben – a kormányzati informatika vonatkozásában a közigazgatási informatikáért felelõs miniszterrel
együttesen –” szövegrész helyébe az „az e-közigazgatásért felelõs miniszter és a közigazgatási informatika
infrastrukturális meg valósíthatóságának biztosításáért felelõs miniszter egyetértésével kiadott” szöveg lép.

87. Az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény Genfben, 
1991. március 19-én felülvizsgált szövegének kihirdetésérõl  szóló 2002. évi LI. törvény 
módosítása

181.  § Az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény Genfben, 1991. március 19-én felülvizsgált szövegének
kihirdetésérõl  szóló 2002. évi LI. törvény 4.  §-ában a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatalának” szöveg lép.
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88. Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltára létrehozásáról  szóló 2003. évi III. törvény módosítása

182.  § (1) Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 
létrehozásáról  szóló 2003. évi III. törvény 7.  § (1) bekezdésében a „polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító
miniszter” szövegrész helyébe a „polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelõs miniszter, a polgári
hírszerzési tevékenység irányításáért felelõs miniszter” szöveg lép.

(2) Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 
létrehozásáról  szóló 2003. évi III. törvény 12.  § (1) bekezdésében a „szolgálatokat irányító miniszterrel” szövegrész
helyébe a „szolgálatok irányításáért felelõs miniszterrel és a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelõs
miniszterrel” szöveg lép.

89. A plasztikus robbanóanyagok megjelölésérõl, azok felderítése céljából Montreálban, 
1991. március 1. napján létrehozott Egyezmény kihirdetésérõl  szóló 2003. évi LXVI. törvény 
módosítása

183.  § A plasztikus robbanóanyagok megjelölésérõl, azok felderítése céljából Montreálban, 1991. március 1. napján
létrehozott Egyezmény kihirdetésérõl  szóló 2003. évi LXVI. törvény 4.  § (2) bekezdésében az „és a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter” szövegrész helyébe az „ , a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok
irányításáért felelõs miniszter és a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelõs miniszter” szöveg lép.

90. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról  szóló 2003. évi XC. törvény módosítása

184.  § (1) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról  szóló 2003. évi XC. törvény 8.  § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:
(Az Alap pénzeszközei felhasználhatók továbbá külön jogszabályban, nemzetközi szerzõdésben meghatározottak szerint
különösen:)
„b) a tudás- és technológia-intenzív kis- és középvállalkozásokba befektetõ magvetõ-, valamint kockázati
tõkealapokban történõ részvétel révén;
c) a nemzetközi – ideértve az Európai Unió keretében meg valósuló – tudományos és technológiai együttmûködésbõl
adódó feladatokra;”

(2) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról  szóló 2003. évi XC. törvény 8.  §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A pályázaton kívüli támogatások (3) bekezdésben meghatározott mértékén felül
a) a tudomány-, a kutatás-fejlesztési és az innováció-politika megalapozását szolgáló elemzõ tudás- és adatbázisok
létrehozásához és kezeléséhez,
b) az országos kutatás-fejlesztési és innovációs támogatási programok – ideértve az Alap – programstratégiájának és
tervezésének megalapozását szolgáló elemzések, tanulmányok, módszertanok, értékelések, koncepciók és stratégiák
elkészítéséhez, valamint a támogatási programok stratégiai monitoringjához és értékeléséhez és
c) innovációs szolgáltatás közvetlen biztosításához
források biztosíthatók.”

(3) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról  szóló 2003. évi XC. törvény 10.  § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A Kormány az Alap programstratégiáját a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelõs miniszter,
az Alap éves felhasználási tervét pedig a miniszter elõterjesztésére nyilvános határozatban hagyja jóvá.”

185.  § (1) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról  szóló 2003. évi XC. törvény 8.  § (4) bekezdésében a „feladataik”
szövegrész helyébe a „feladatai” szöveg lép.

(2) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról  szóló 2003. évi XC. törvény 8.  § (10) bekezdésében az „az alap felett
rendelkezõ miniszter” szövegrész helyébe az „a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter)”
szöveg lép.

(3) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról  szóló 2003. évi XC. törvény 10.  § (1) bekezdésében
a „kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész helyébe a „miniszter”
szöveg lép.
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186.  § (1) Hatályát veszti a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról  szóló 2003. évi XC. törvény 6.  §-ában és 8.  § (2) bekezdés
nyitó szövegrészében a „külön” szövegrész.

(2) Hatályát veszti a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról  szóló 2003. évi XC. törvény 8.  § (3) bekezdésében
az „ , a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács jóváhagyásával,” szövegrész.

(3) Hatályát veszti a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról  szóló 2003. évi XC. törvény 8.  § (4) bekezdésében az
„ , a Tudomány-, Technológiapolitikai és Versenyképességi Tanácsadó Testület, a Tudomány- és Technológiapolitikai
Kollégium, valamint a Tudomány és Technológiapolitikai Titkárság” szövegrész.

(4) Hatályát veszti a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról  szóló 2003. évi XC. törvény 8.  § (7) bekezdésében
a „ , továbbá a kutatásfejlesztésért és technológiai innovációért felelõs szervnél mûködtetésével” szövegrész.

(5) Hatályát veszti a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról  szóló 2003. évi XC. törvény 8.  § (8) bekezdése, 10.  §
(3) bekezdése, 11.  §-a, 16.  §-a és 17.  § b) pontja.

91. Az egyes iparjogvédelmi és szerzõi jogi törvények módosításáról  szóló 
2003. évi CII. törvény módosítása

187.  § Az egyes iparjogvédelmi és szerzõi jogi törvények módosításáról  szóló 2003. évi CII. törvény 107.  § (5) bekezdésében
a „Magyar Szabadalmi Hivatalnál” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál” szöveg lép.

92. A regisztrációs adóról  szóló 2003. évi CX. törvény módosítása

188.  § A regisztrációs adóról  szóló 2003. évi CX. törvény 20.  § (1) bekezdésében a „közlekedéspolitikáért, valamint
az adópolitikáért felelõs miniszter, hogy együttes rendeletben állapítsák” szövegrész helyébe a „közlekedésért felelõs
miniszter, hogy az adópolitikáért felelõs miniszter egyetértésével kiadott rendeletben állapítsa” szöveg lép.

93. Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról  szóló 2003. évi CXXV. törvény
módosítása

189.  § Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról  szóló 2003. évi CXXV. törvény 63/A.  § (16) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(16) Felhatalmazást kap az egyenlõ bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkózásért felelõs miniszter,
hogy – a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs miniszter és az adópolitikáért felelõs miniszter
egyetértésével kiadott – rendeletben állapítsa meg az esélyegyenlõségi szakértõi névjegyzékkel összefüggõ
eljárásokban fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj mértékét és megfizetésének részletes szabályait.”

190.  § Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról  szóló 2003. évi CXXV. törvény 17/C.  §
(1) bekezdésében az „igazságügyért felelõs miniszter” szövegrész helyébe az „egyenlõ bánásmód biztosításáért és
társadalmi felzárkózásért felelõs miniszter” szöveg lép.

94. A közbeszerzésekrõl  szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosítása

191.  § (1) A közbeszerzésekrõl  szóló 2003. évi CXXIX. törvény 19.  §-ában az „igazságügyért” szövegrész helyébe az „állami
vagyon felügyeletéért” szöveg lép.

(2) A közbeszerzésekrõl  szóló 2003. évi CXXIX. törvény 333.  § (1) bekezdésében az „igazságügyért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter és az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter” szöveg lép.

(3) A közbeszerzésekrõl  szóló 2003. évi CXXIX. törvény 375.  § (2) bekezdésében az „a közbeszerzésekért” szövegrész
helyébe az „az állami vagyon felügyeletéért” szöveg lép.

(4) A közbeszerzésekrõl  szóló 2003. évi CXXIX. törvény 379.  § (2) bekezdés k) pontjában az „a közbeszerzésekért felelõs
minisztériummal” szövegrész helyébe az „az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszterrel” szöveg lép.

(5) A közbeszerzésekrõl  szóló 2003. évi CXXIX. törvény 379.  § (2) bekezdés n) pontjában az „a közbeszerzésekért”
szövegrész helyébe az „az állami vagyon felügyeletéért” szöveg lép.

(6) A közbeszerzésekrõl  szóló 2003. évi CXXIX. törvény 404.  § (1) bekezdés k) pontjában a „2011-es magyar EU-elnökség
elõkészítésével és lebonyolításával összefüggõ, a közösségi értékhatárt el nem érõ értékû” szövegrész helyébe
a „243.  § h) pontjában meghatározott” szöveg lép.
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(7) A közbeszerzésekrõl  szóló 2003. évi CXXIX. törvény 404.  § (2) bekezdésében az „a nemzeti fejlesztésért” szövegrész
helyébe az „az állami vagyon felügyeletéért” szöveg lép.

(8) A közbeszerzésekrõl  szóló 2003. évi CXXIX. törvény 404.  § (2) bekezdés d) pontjában a „miniszterrel együttesen”
szövegrész helyébe a „miniszter egyetértésével” szöveg lép.

95. A társasházakról  szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása

192.  § A társasházakról  szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 66.  §-ában a „miniszter” szövegrész helyébe a „lakásgazdálkodásért és
lakáspolitikáért felelõs miniszter” szöveg lép.

96. Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról  szóló 
2004. évi XXXIII. törvény módosítása

193.  § Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról  szóló 2004. évi XXXIII. törvény 3/A.  § (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az 1370/2007/EK rendelet 8. cikk (2) bekezdésében elõírt jelentéstételi kötelezettséget a miniszter teljesíti.”

194.  § (1) Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról  szóló 2004. évi XXXIII. törvény 2.  § g) pontjában
a „miniszter” szövegrész helyébe a „közlekedésért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg lép.

(2) Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról  szóló 2004. évi XXXIII. törvény 3.  § (3) bekezdésében
a „közlekedésért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg lép.

97. A kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról  szóló 
2004. évi XXXIV. törvény módosítása

195.  § A kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról  szóló 2004. évi XXXIV. törvény 6.  § (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) A célelõirányzat központi költségvetésbõl biztosított forrásának összegét évente a fejlesztéspolitikáért felelõs
miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezete tartalmazza.”

196.  § A kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról  szóló 2004. évi XXXIV. törvény 7.  § (2) bekezdésében
az „amelyek célja” szövegrész helyébe az „amelyek célja többek között” szöveg lép.

98. A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség 
terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) 
közérdekûségérõl és meg valósításáról  szóló 2004. évi LXVII. törvény módosítása

197.  § A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program
(a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekûségérõl és meg valósításáról  szóló 2004. évi LXVII. törvény 24.  §
(3) bekezdésében az „a területfejlesztésért és területrendezésért felelõs miniszter és az agrárpolitikáért felelõs
miniszter, hogy együttes” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelõs miniszter, hogy a területfejlesztés
stratégiai tervezéséért felelõs miniszter egyetértésével kiadott” szöveg lép.

99. Az ipari minták nemzetközi letétbe helyezésérõl  szóló 1925. évi Hágai Megállapodás 
1999. július 2-án, Genfben felülvizsgált szövegének kihirdetésérõl  szóló 
2004. évi XC. törvény módosítása

198.  § Az ipari minták nemzetközi letétbe helyezésérõl  szóló 1925. évi Hágai Megállapodás 1999. július 2-án, Genfben
felülvizsgált szövegének kihirdetésérõl  szóló 2004. évi XC. törvény 3.  § (3) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal 
elnöke” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke” szöveg lép.
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100. A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl  szóló 2004. évi CV. törvény módosítása

199.  § A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl  szóló 2004. évi CV. törvény 207.  § (4) bekezdésében a „szolgálatokat
irányító miniszter, hogy a honvédelemért felelõs miniszterrel együttes rendeletben” szövegrész helyébe
a „szolgálatok irányításáért felelõs miniszter, hogy a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelõs miniszter és
a honvédelemért felelõs miniszter egyetértésével kiadott rendeletben” szöveg lép.

101. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, 
illetve a családtag ápolását követõen munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, 
továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról  szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosítása

200.  § A pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását
követõen munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról  szóló 2004. évi
CXXIII. törvény 17.  § (4) bekezdésében a „nyugdíjbiztosítási járulékfizetés” szövegrész helyébe a „nyugdíjjárulék- és
nyugdíjbiztosítási járulékfizetés” szöveg lép.

102. A Nemzeti Audiovizuális Archívumról  szóló 2004. évi CXXXVII. törvény módosítása

201.  § A Nemzeti Audiovizuális Archívumról  szóló 2004. évi CXXXVII. törvény 15.  § (2) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi
Hivatal” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

103. Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl  szóló 
2005. évi XV. törvény módosítása

202.  § (1) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl  szóló 2005. évi XV. törvény 5/A.  §
(10) bekezdésében az „a miniszter” szövegrész helyébe az „az energiapolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban:
miniszter)” szöveg lép.

(2) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl  szóló 2005. évi XV. törvény 9.  § (3) bekezdésében
a „környezetvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg lép.

104. A távhõszolgáltatásról  szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

203.  § Hatályát veszti a távhõszolgáltatásról  szóló 2005. évi XVIII. törvény 60.  § (2) bekezdés c) pontjában az „és
a közigazgatási informatikáért felelõs miniszterrel” szövegrész.

105. A közérdekû önkéntes tevékenységrõl  szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosítása

204.  § (1) A közérdekû önkéntes tevékenységrõl  szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 11.  § (1) bekezédésében a „társadalmi és civil
kapcsolatok fejlesztéséért” szövegrész helyébe a „társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért” szöveg lép.

(2) A közérdekû önkéntes tevékenységrõl  szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 12. (3) bekezdésében az „az internetes
honlapján” szövegrész helyébe az „a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter által mûködtetett
honlapon” szöveg lép.

106. Az elektronikus információszabadságról  szóló 2005. évi XC. törvény módosítása

205.  § (1) Az elektronikus információszabadságról  szóló 2005. évi XC. törvény 6.  § (4) bekezdésében a „szolgálatokat irányító
miniszter” szövegrész helyébe a „szolgálatok irányításáért felelõs miniszter és a polgári hírszerzési tevékenység
irányításáért felelõs miniszter” szöveg lép.

(2) Az elektronikus információszabadságról  szóló 2005. évi XC. törvény 7.  § (1) bekezdésében az „az informatikáért felelõs
miniszter” szövegrész helyébe az „a közigazgatási informatika infrastrukturális meg valósíthatóságának biztosításáért
felelõs miniszter” szöveg lép.
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(3) Az elektronikus információszabadságról  szóló 2005. évi XC. törvény 7.  § (2) bekezdésében az „az informatikáért felelõs
miniszter” szövegrész helyébe az „a közigazgatási informatika infrastrukturális meg valósíthatóságának biztosításáért
felelõs miniszter” szöveg lép.

(4) Az elektronikus információszabadságról  szóló 2005. évi XC. törvény 12/A.  § (4) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi
Hivatal” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

(5) Az elektronikus információszabadságról  szóló 2005. évi XC. törvény 14.  § (1) bekezdésében a „Miniszterelnöki Hivatalt
vezetõ” szövegrész helyébe a „kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs” szöveg lép.

(6) Az elektronikus információszabadságról  szóló 2005. évi XC. törvény 15.  § (1) és (2) bekezdésében a „helyi
önkormányzatokért” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért” szöveg lép.

(7) Az elektronikus információszabadságról  szóló 2005. évi XC. törvény 22.  § (2) bekezdés b) pontjában
az „az informatikáért felelõs miniszter” szövegrész helyébe az „a közigazgatási informatika infrastrukturális
meg valósíthatóságának biztosításáért felelõs miniszter” szöveg lép.

(8) Az elektronikus információszabadságról  szóló 2005. évi XC. törvény 22.  § (2) bekezdés c) pontjában a „szolgálatokat
irányító miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a polgári” szövegrész helyébe a „szolgálatok irányításáért felelõs
miniszter, valamint a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelõs miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg
az irányítása alá tartozó polgári” szöveg lép.

(9) Az elektronikus információszabadságról  szóló 2005. évi XC. törvény 22.  § (2) bekezdés e) és f) pontjában
a „Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ” szövegrész helyébe a „kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs” szöveg
lép.

107. A kereskedelemrõl  szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosítása

206.  § (1) Hatályát veszti a kereskedelemrõl  szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12.  § (2) bekezdés f) pontjában az „és a közigazgatási
informatikáért felelõs miniszterrel” szövegrész.

(2) Hatályát veszti a kereskedelemrõl  szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12.  § (7) bekezdésében az „és a közigazgatási
informatikáért felelõs miniszterrel” szövegrész.

108. A vasúti közlekedésrõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

207.  § A vasúti közlekedésrõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 27/F.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az 1370/2007/EK rendelet 8. cikk (2) bekezdésében elõírt jelentéstételi kötelezettséget a miniszter teljesíti.”

208.  § (1) A vasúti közlekedésrõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 2.  § (5) bekezdés 17. pontjában a „miniszter” szövegrész
helyébe a „közlekedésért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg lép.

(2) A vasúti közlekedésrõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 3.  § (2) bekezdésében a „közlekedésért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter)” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg lép.

(3) A vasúti közlekedésrõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 27/F.  § (1) bekezdésében a „miniszter a minisztérium”
szövegrész helyébe a „miniszter az általa vezetett minisztérium” szöveg lép.

(4) A vasúti közlekedésrõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88.  § (2) bekezdés 28. pontjában az „energetikáért felelõs
miniszterrel” szövegrész helyébe az „energiapolitikáért felelõs miniszterrel” szöveg lép.

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

209.  § (1) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról  szóló 2006. évi V. törvény 128.  § e) pontjában
az „a közigazgatási informatikáért felelõs miniszterrel” szövegrész helyébe az „az e-közigazgatásért felelõs miniszterrel
és a közigazgatási informatika infrastrukturális meg valósíthatóságának biztosításáért felelõs miniszterrel” szöveg lép.

(2) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról  szóló 2006. évi V. törvény 128.  § f) pontjában
az „a közigazgatási informatikáért felelõs miniszterrel és” szövegrész helyébe az „az e-közigazgatásért felelõs
miniszterrel, a közigazgatási informatika infrastrukturális meg valósíthatóságának biztosításáért felelõs miniszterrel és” 
szöveg lép.
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(3) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról  szóló 2006. évi V. törvény 128.  § g) pontjában
az „a közigazgatási informatikáért felelõs miniszterrel” szövegrész helyébe az „az e-közigazgatásért felelõs
miniszterrel” szöveg lép.

(4) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról  szóló 2006. évi V. törvény 128.  § h) pontjában
az „a közigazgatási informatikáért” szövegrész helyébe az „az e-közigazgatásért felelõs miniszterrel és a közigazgatási
informatika infrastrukturális meg valósíthatóságának biztosításáért” szöveg lép.

(5) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról  szóló 2006. évi V. törvény 128.  § i) pontjában
az „a közigazgatási informatikáért felelõs miniszterrel” szövegrész helyébe az „az e-közigazgatásért felelõs
miniszterrel” szöveg lép.

(6) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról  szóló 2006. évi V. törvény 128.  § k) pontjában
az „a költségvetésért felelõs miniszterrel” szövegrész helyébe az „az államháztartásért felelõs miniszterrel” szöveg lép.

110. Az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról  szóló 2006. évi LXV. törvény módosítása

210.  § Hatályát veszti az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
 szóló 2006. évi LXV. törvény 17.  §-a.

111. Az Európai Unióról  szóló szerzõdés K.3 cikke alapján létrehozott, 
a vámigazgatási szervek közötti kölcsönös segítségnyújtásról és együttmûködésrõl  szóló, 
Brüsszelben, 1997. december 18-án kelt Egyezmény kihirdetésérõl  szóló 
2006. évi LXXXIX. törvény módosítása

211.  § Az Európai Unióról  szóló szerzõdés K.3 cikke alapján létrehozott, a vámigazgatási szervek közötti kölcsönös
segítségnyújtásról és együttmûködésrõl  szóló, Brüsszelben, 1997. december 18-án kelt Egyezmény kihirdetésérõl
 szóló 2006. évi LXXXIX. törvény 4.  § (3) bekezdésében az „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe
az „az adópolitikáért felelõs miniszter” szöveg lép.

112. Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról  szóló 
2003. évi CXXV. törvény módosításáról  szóló 2006. évi CIV. törvény módosítása

212.  § Hatályát veszti az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról  szóló 2003. évi CXXV. törvény
módosításáról  szóló 2006. évi CIV. törvény 13.  § (7) bekezdése.

113. A kormányzati szervezetalakítással összefüggõ törvénymódosításokról  szóló 
2006. évi CIX. törvény módosítása

213.  § Hatályát veszti a kormányzati szervezetalakítással összefüggõ törvénymódosításokról  szóló 2006. évi CIX. törvény
174.  § (6) bekezdése.

114. A Szülõföld Alapról  szóló 2005. évi II. törvény módosításáról  szóló 
2006. évi CXXXIV. törvény módosítása

214.  § (1) Hatályát veszti a Szülõföld Alapról  szóló 2005. évi II. törvény módosításáról  szóló 2006. évi CXXXIV. törvény 7.  §
(1) bekezdésében a „Miniszterelnöki Hivatal többségi tulajdonosi részesedésével mûködõ” szövegrész.

(2) Hatályát veszti a Szülõföld Alapról  szóló 2005. évi II. törvény módosításáról  szóló 2006. évi CXXXIV. törvény 7.  §
(2) bekezdése.

115. Az egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról  szóló 2007. évi XXIV. törvény módosítása

215.  § Hatályát veszti az egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról  szóló 2007. évi XXIV. törvény 30.  § (7) bekezdése.
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116. A szabálysértési jogsegélyrõl  szóló 2007. évi XXXVI. törvény módosítása

216.  § A szabálysértési jogsegélyrõl  szóló 2007. évi XXXVI. törvény 27.  § (3) bekezdésében, 35.  § (1) bekezdésében, valamint
40.  § (1) és (2) bekezdésében a „szabálysértés szabályozásáért” szövegrész helyébe a „szabálysértési szabályozásért”
szöveg lép.

117. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzõkönyve végrehajtási
keretrendszerérõl  szóló 2007. évi LX. törvény módosítása

217.  § Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzõkönyve végrehajtási keretrendszerérõl  szóló
2007. évi LX. törvény 4.  § (1) bekezdésében az „A környezetvédelemért felelõs miniszter” szövegrész helyébe
az „Az energiapolitikáért felelõs miniszter” szöveg lép.

118. A mûsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól  szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosítása

218.  § (1) A mûsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól  szóló 2007. évi LXXIV. törvény 53.  § (3) bekezdésében az „arra, hogy
az elektronikus hírközlési politikáért felelõs miniszterrel együttesen kiadott rendelettel” szövegrész helyébe az „ , hogy
az elektronikus hírközlésért felelõs miniszter egyetértésével kiadott rendeletben” szöveg lép.

(2) A mûsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól  szóló 2007. évi LXXIV. törvény 53.  § (4) bekezdésében az „arra, hogy
az elektronikus hírközlési politikáért, az államháztartásért és a szociális és munkaügyi politikáért felelõs miniszterrel
együttesen rendeletben” szövegrész helyébe a „ , hogy az elektronikus hírközlésért felelõs miniszter, az államháztartásért
felelõs miniszter és a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter egyetértésével kiadott rendeletben” szöveg lép.

(3) A mûsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól  szóló 2007. évi LXXIV. törvény 53.  § (5) bekezdésében
az „elektronikus hírközlési politikáért felelõs miniszter arra, hogy rendelettel” szövegrész helyébe az „elektronikus
hírközlésért felelõs miniszter, hogy rendeletben” szöveg lép.

119. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról  szóló 
1996. évi XLIII. törvény módosításáról  szóló 2007. évi LXXIX. törvény deregulációja

219.  § Hatályát veszti a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról  szóló 1996. évi XLIII. törvény
módosításáról  szóló 2007. évi LXXIX. törvény.

120. Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl  szóló 
2007. évi LXXXII. törvény módosítása

220.  § Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl  szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6.  §
(3) bekezdésében a „Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ” szövegrész helyébe a „kormányzati tevékenység
összehangolásáért felelõs” szöveg lép.

121. A köztisztviselõk jogállásáról  szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról  szóló 
2007. évi LXXXIII. törvény módosítása

221.  § (1) Hatályát veszti a köztisztviselõk jogállásáról  szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról  szóló 2007. évi LXXXIII. törvény 
40.  § (1) bekezdése.

(2) Hatályát veszti a köztisztviselõk jogállásáról  szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról  szóló 2007. évi LXXXIII. törvény 
47.  §-a.

122. A villamos energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

222.  § (1) A villamos energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 118.  §-ában a „valamint a területfejlesztésért és
területrendezésért felelõs miniszterrel együttesen” szövegrész helyébe az „a területfejlesztésért felelõs miniszter és
a területrendezésért felelõs miniszter egyetértésével kiadott” szöveg lép.
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(2) A villamos energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (2) bekezdés 19. pont c) alpontjában a „valamint
a területfejlesztésért és területrendezésért felelõs miniszterrel” szövegrész helyébe az „a területfejlesztésért felelõs
miniszterrel és a területrendezésért felelõs miniszterrel” szöveg lép.

(3) A villamos energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (4) bekezdésében a „számvitelért felelõs miniszterrel”
szövegrész helyébe a „számviteli szabályozásért felelõs miniszterrel” szöveg lép.

223.  § (1) Hatályát veszti a villamos energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 161.  § (5) bekezdésében az „és a közigazgatási
informatikáért felelõs miniszterrel” szövegrész.

(2) Hatályát veszti a villamos energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (2) bekezdés 19. pont b) alpontjában
az „és a közigazgatási informatikáért felelõs miniszterrel” szövegrész.

(3) Hatályát veszti a villamos energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (3) bekezdés 4. pontjában
az „és a közigazgatási informatikáért felelõs miniszterrel” szövegrész.

123. Az államhatárról  szóló 2007. évi LXXXIX. törvény módosítása

224.  § Az államhatárról  szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 12.  § (2) bekezdés a) pontjában a „szolgálatokat irányító” szövegrész
helyébe a „szolgálatok irányításáért felelõs miniszterrel és a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelõs”
szöveg lép.

124. A Schengeni Végrehajtási Egyezmény keretében történõ együttmûködésrõl 
és információcserérõl  szóló 2007. évi CV. törvény módosítása

225.  § A Schengeni Végrehajtási Egyezmény keretében történõ együttmûködésrõl és információcserérõl  szóló 2007. évi
CV. törvény 45.  § (2) bekezdésében a „rendészetért és határrendészetért felelõs miniszter, hogy” szövegrész helyébe
a „rendészetért felelõs miniszter, hogy a határrendészetért felelõs miniszter egyetértésével kiadott” szöveg lép.

125. Az állami vagyonról  szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása

226.  § Hatályát veszti az állami vagyonról  szóló 2007. évi CVI. törvény 59.  § (10) bekezdése.

126. A Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetésérõl  szóló 
2007. évi CXI. törvény módosítása

227.  § A Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetésérõl  szóló 2007. évi CXI. törvény 4.  §
(4) bekezdésében az „és a területfejlesztésért és területrendezésért felelõs miniszterrel” szövegrész helyébe
az „ , a területfejlesztésért felelõs miniszterrel és a területrendezésért felelõs miniszterrel” szöveg lép.

127. Az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegének kihirdetésérõl  szóló 
2007. évi CXXX. törvény módosítása

228.  § Az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegének kihirdetésérõl  szóló 2007. évi CXXX. törvény 3.  § 
(4) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának 
elnöke” szöveg lép.

128. A Genfben, 2000. június 1-jén elfogadott Szabadalmi Jogi Szerzõdés kihirdetésérõl  szóló 
2007. évi CXXXI. törvény módosítása

229.  § A Genfben, 2000. június 1-jén elfogadott Szabadalmi Jogi Szerzõdés kihirdetésérõl  szóló 2007. évi CXXXI. törvény 4.  §
(5) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának 
elnöke” szöveg lép.
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129. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról  szóló 
2007. évi CXXXVI. törvény módosítása

230.  § A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról  szóló 2007. évi CXXXVI. törvény
12.  § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A szolgáltató a 6.  § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában meghatározott esetben kizárólag a 10.  §-ban meghatározott
ügyfél-átvilágítási intézkedést köteles elvégezni, ha az ügyfele]
„d) helyi önkormányzat vagy a c) pontba nem tartozó központi államigazgatási szerv;”

231.  § Hatályát veszti a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról  szóló 2007. évi
CXXXVI. törvény 4.  § (2) bekezdés a) pontjában az „a miniszterhelyettes,” szövegrész.

130. A közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról  szóló 
2007. évi CLXXXI. törvény módosítása

232.  § A közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról  szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 2.  § (1) bekezdés d) pontjában
a „kormánybiztos” szövegrész helyébe a „kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos” szöveg lép.

131. Az állami vezetõk javadalmazásának átláthatóságához szükséges 
egyes törvénymódosításokról  szóló 2008. évi X. törvény deregulációja

233.  § Hatályát veszti az állami vezetõk javadalmazásának átláthatóságához szükséges egyes törvénymódosításokról  szóló
2008. évi X. törvény.

132. Az elektronikus információszabadságról  szóló 2005. évi XC. törvény módosításáról  szóló 
2008. évi XXV. törvény módosítása

234.  § Hatályát veszti az elektronikus információszabadságról  szóló 2005. évi XC. törvény módosításáról  szóló 2008. évi
XXV. törvény 7.  § (6) bekezdése.

133. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között 
az ismert vagy feltételezett terroristák kiszûrésére szolgáló információk cseréjérõl  szóló 
Megállapodás kihirdetésérõl  szóló 2008. évi XXXV. törvény módosítása

235.  § A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az ismert vagy feltételezett
terroristák kiszûrésére szolgáló információk cseréjérõl  szóló Megállapodás kihirdetésérõl  szóló 2008. évi XXXV. törvény 
4.  § (4) bekezdésében a „szolgálatok irányításáért felelõs tárca nélküli miniszter” szövegrész helyébe a „szolgálatok
irányításáért felelõs miniszter és a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelõs miniszter” szöveg lép.

134. A földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

236.  § (1) A földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény 127.  § w) pontjában az „az energiapolitikáért felelõs miniszternél”
szövegrész helyébe az „a miniszternél” szöveg lép.

(2) A földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény 133.  § (3) bekezdésében az „az energiapolitikáért felelõs miniszter,
hogy – a számvitelért felelõs miniszterrel” szövegrész helyébe az „a miniszter, hogy – a számviteli szabályozásért
felelõs miniszterrel” szöveg lép.

237.  § (1) Hatályát veszti a földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény 133.  § (1) bekezdés 10. pontjában az „ , és a közigazgatási
informatikáért felelõs miniszterrel” szövegrész.

(2) Hatályát veszti a földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény 133.  § (2) bekezdés 6. pontjában az „és a közigazgatási
informatikáért felelõs miniszterrel” szövegrész.
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135. Az egyes közjegyzõi nemperes eljárásokról  szóló 2008. évi XLV. törvény módosítása

238.  § (1) Hatályát veszti az egyes közjegyzõi nemperes eljárásokról  szóló 2008. évi XLV. törvény 36/E.  § (5) bekezdése.
(2) Hatályát veszti az egyes közjegyzõi nemperes eljárásokról  szóló 2008. évi XLV. törvény 36/E.  § (6) bekezdésében

az „és az (5) bekezdésben meghatározott nyilatkozatot” szövegrész.
(3) Az egyes közjegyzõi nemperes eljárásokról  szóló 2008. évi XLV. törvény 36/G.  § (1) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:
„(1) A közjegyzõ kérelemre tanúsítványt állít ki az élettársi nyilvántartásban szereplõ személy számára az élettársi
nyilvántartásban szereplõ adatainak igazolása céljából, illetve az élettársi nyilvántartásban nem szereplõ személy
számára annak igazolására, hogy az élettársi nyilvántartásban nem szerepel.”

136. A gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól  szóló 
2008. évi XLVIII. törvény módosítása

239.  § Hatályát veszti a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól  szóló 2008. évi XLVIII. törvény
13.  § (3) bekezdése.

137. Az olimpiai jelkép oltalmáról  szóló, Nairobiban, 1981. szeptember 26-án elfogadott szerzõdés
kihirdetésérõl  szóló 2008. évi LX. törvény módosítása

240.  § Az olimpiai jelkép oltalmáról  szóló, Nairobiban, 1981. szeptember 26-án elfogadott szerzõdés kihirdetésérõl  szóló
2008. évi LX. törvény 4.  § (4) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke” szövegrész helyébe a „Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke” szöveg lép.

138. A villamos energiával összefüggõ egyes kérdésekrõl  szóló 2008. évi LXX. törvény módosítása

241.  § A villamos energiával összefüggõ egyes kérdésekrõl  szóló 2008. évi LXX. törvény 12.  § (3) bekezdésében
az „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „az államháztartásért felelõs miniszter” szöveg lép.

139. Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól  szóló
2008. évi XCIX. törvény módosítása

242.  § Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól  szóló 2008. évi XCIX. törvény
15.  § (1) bekezdésében az „az Oktatási és Kulturális Minisztérium” szövegrész helyébe az „a miniszter által vezetett
minisztérium költségvetési fejezetének” szöveg lép.

140. Az egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai, másrészrõl Elefántcsontpart közötti átmeneti
gazdasági partnerségi megállapodás kihirdetésérõl  szóló 2009. évi XVI. törvény módosítása

243.  § Az egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai, másrészrõl Elefántcsontpart közötti átmeneti gazdasági partnerségi
megállapodás kihirdetésérõl  szóló 2009. évi XVI. törvény 5.  § (4) bekezdésében a „külgazdaságért” szövegrész helyébe
a „külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért” szöveg lép.

141. A Londonban, 2000. október 17-én kelt, az európai szabadalmak megadásáról  szóló 
Egyezmény 65. cikkének alkalmazásáról  szóló Megállapodáshoz  való csatlakozásról  szóló 
2009. évi XXIII. törvény módosítása

244.  § A Londonban, 2000. október 17-én kelt, az európai szabadalmak megadásáról  szóló Egyezmény 65. cikkének
alkalmazásáról  szóló Megállapodáshoz  való csatlakozásról  szóló 2009. évi XXIII. törvény 7.  § (1) bekezdése a következõ
szöveggel lép hatályba:
„Az Szt. 82.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A nemleges megállapításra (37.  §) irányuló kérelmet eggyel több példányban kell benyújtani a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatalához, mint ahány szabadalmas van. A kérelemhez mellékelni kell a hasznosított vagy hasznosítani
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kívánt termék vagy eljárás, valamint a megjelölt szabadalom leírását és rajzát. Ha az európai szabadalom hatályossá
válásához nem nyújtották be az európai szabadalom szövegének magyar nyelvû fordítását, vagy azt a szabadalmas
nem bocsátotta a kérelmezõ rendelkezésére, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a kérelmezõ ilyen irányú kérelmére
felhívja a szabadalmast e fordítás benyújtására.””

245.  § Nem lép hatályba a Londonban, 2000. október 17-én kelt, az európai szabadalmak megadásáról  szóló Egyezmény
65. cikkének alkalmazásáról  szóló Megállapodáshoz  való csatlakozásról  szóló 2009. évi XXIII. törvény 9.  §-a és 10.  §-a.

246.  § A Londonban, 2000. október 17-én kelt, az európai szabadalmak megadásáról  szóló Egyezmény 65. cikkének
alkalmazásáról  szóló Megállapodáshoz  való csatlakozásról  szóló 2009. évi XXIII. törvény 12.  § (3) bekezdésében
a „Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke” szöveg
lép.

142. A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról  szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 
1989. évi Jegyzõkönyv módosításának kihirdetésérõl  szóló 2009. évi XXVI. törvény módosítása

247.  § A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról  szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzõkönyv
módosításának kihirdetésérõl  szóló 2009. évi XXVI. törvény 3.  § (2) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal
elnöke” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke” szöveg lép.

143. Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Alkotmányának
kihirdetésérõl  szóló 2009. évi XXXII. törvény módosítása

248.  § Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Alkotmányának kihirdetésérõl  szóló
2009. évi XXXII. törvény 3.  § (2) bekezdésében az „oktatásért és kultúráért” szövegrész helyébe az „oktatásért felelõs
miniszter és a kultúráért” szöveg lép.

144. A fizetési meghagyásos eljárásról  szóló 2009. évi L. törvény módosítása

249.  § A fizetési meghagyásos eljárásról  szóló 2009. évi L. törvény 60.  § h) pontjában az „a közigazgatási informatikáért felelõ
miniszterrel együttesen” szövegrész helyébe az „az e-közigazgatásért felelõs miniszter és a közigazgatási informatika
infrastrukturális meg valósíthatóságának biztosításáért felelõs miniszter egyetértésével” szöveg lép.

145. Az elektronikus közszolgáltatásról  szóló 2009. évi LX. törvény módosítása

250.  § (1) Az elektronikus közszolgáltatásról  szóló 2009. évi LX. törvény 8.  § (3) bekezdésében a „közigazgatási informatikáért
felelõs miniszter” szövegrész helyébe a „közigazgatási informatika infrastrukturális meg valósíthatóságának
biztosításáért felelõs miniszter” szöveg lép.

(2) Az elektronikus közszolgáltatásról  szóló 2009. évi LX. törvény 19.  § (6) bekezdésében a „közigazgatási informatikáért
felelõs miniszter” szövegrész helyébe a „közigazgatási informatika infrastrukturális meg valósíthatóságának
biztosításáért felelõs miniszter” szöveg lép.

(3) Az elektronikus közszolgáltatásról  szóló 2009. évi LX. törvény 31.  § (4) bekezdésében az „a közigazgatási informatikáért 
felelõs miniszter, hogy – az adópolitikáért felelõs miniszterrel” szövegrész helyébe az „a közigazgatási informatika
infrastrukturális meg valósíthatóságának biztosításáért felelõs miniszter, hogy – az adópolitikáért felelõs miniszterrel
és az e-közigazgatásért felelõs miniszterrel” szöveg lép.

146. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl  szóló 2009. évi CXV. törvény módosítása

251.  § (1) Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl  szóló 2009. évi CXV. törvény 39.  § (2) bekezdésében az „és a közigazgatási
informatikáért felelõs miniszterrel” szövegrész helyébe az „felelõs miniszterrel, az e-közigazgatásért felelõs
miniszterrel és a közigazgatási informatika infrastrukturális meg valósíthatóságának biztosításáért felelõs miniszterrel”
szöveg lép.
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(2) Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl  szóló 2009. évi CXV. törvény 39.  § (3) bekezdésében az „– a közigazgatási
informatikáért felelõs miniszterrel egyetértésben –” szövegrész helyébe az „– az e-közigazgatásért felelõs miniszter és
a közigazgatási informatika infrastrukturális meg valósíthatóságának biztosításáért felelõs miniszter egyetértésével
kiadott –” szöveg lép.

147. A magyar jelnyelvrõl és a magyar jelnyelv használatáról  szóló 
2009. évi CXXV. törvény módosítása

252.  § (1) A magyar jelnyelvrõl és a magyar jelnyelv használatáról  szóló 2009. évi CXXV. törvény 31.  § (7) bekezdésében
a „társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs miniszter, hogy rendeletben” szövegrész helyébe a „társadalmi
esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs miniszter, hogy az egyenlõ bánásmód biztosításáért és társadalmi
felzárkózásért felelõs miniszter egyetértésével kiadott rendeletben” szöveg lép.

(2) A magyar jelnyelvrõl és a magyar jelnyelv használatáról  szóló 2009. évi CXXV. törvény 31.  § (8) bekezdésében
a „társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs miniszter, hogy a pénzügyminiszterrel egyetértésben
rendeletben” szövegrész helyébe a „társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs miniszter, hogy az egyenlõ
bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkózásért felelõs miniszter, valamint az adópolitikáért felelõs miniszter
egyetértésével kiadott rendeletben” szöveg lép.

148. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között 
a kötelezõ kõolaj- és kõolajtermék-készletek tárolása terén  való együttmûködésrõl  szóló 
Megállapodás kihirdetésérõl  szóló 2009. évi CXXXII. törvény módosítása

253.  § A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a kötelezõ kõolaj- és
kõolajtermék-készletek tárolása terén  való együttmûködésrõl  szóló Megállapodás kihirdetésérõl  szóló 2009. évi
CXXXII. törvény 4.  § (4) bekezdésében az „energiaügyekért” szövegrész helyébe az „energiapolitikáért” szöveg lép.

149. A vízitársulatokról  szóló 2009. évi CXLIV. törvény módosítása

254.  § (1) A vízitársulatokról  szóló 2009. évi CXLIV. törvény 4.  § (3) bekezdésében a „Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium” szövegrész helyébe a „vízgazdálkodásért felelõs miniszter által vezetett minisztérium” szöveg lép.

(2) A vízitársulatokról  szóló 2009. évi CXLIV. törvény 40.  § (2) bekezdésében a „mezõgazdasági vízgazdálkodásért”
szövegrész helyébe a „vízgazdálkodásért” szöveg lép.

150. A minõsített adat védelmérõl  szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása

255.  § (1) A minõsített adat védelmérõl  szóló 2009. évi CLV. törvény 16.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Gazdálkodó szervezet
a) a „Bizalmas!” vagy annál magasabb minõsítési szintû adat felhasználásával járó, és
b) a közbeszerzésekrõl  szóló törvény szerinti, a minõsített adatot, illetõleg az ország alapvetõ biztonsági,
nemzetbiztonsági érdekeit érintõ vagy különleges biztonsági intézkedést igénylõ
beszerzési eljáráson csak akkor vehet részt, ha az iparbiztonsági ellenõrzését végrehajtották és a Nemzeti Biztonsági
Felügyelet a megfelelõ szintû telephely biztonsági tanúsítványt részére kiállította. Az iparbiztonsági ellenõrzés
végrehajtását a minõsített adatot kezelõ szerv vagy a gazdálkodó szervezet a Nemzeti Biztonsági Felügyeletnél
kezdeményezi.”

(2) A minõsített adat védelmérõl  szóló 2009. évi CLV. törvény 20.  § (2) bekezdése a következõ s) és t) pontokkal egészül ki:
(A Nemzeti Biztonsági Felügyelet)
„s) végzi az elektronikus adatkezelõ rendszerek vagy azok elemeinek elektromágneses kompromittáló
kisugárzásának méréseit és ezek alapján meghatározza azok zónabesorolását,
t) végzi a helyiségek elektromágneses kompromittáló kisugárzásának védelmével összefüggõ méréseket, ezek
alapján meghatározza azok zónabesorolását.”
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(3) A minõsített adat védelmérõl  szóló 2009. évi CLV. törvény 20.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Nemzeti Biztonsági Felügyelet eljárásáért, ha azt a minõsített adatok védelmének szakmai felügyeletéért felelõs
miniszter az adópolitikáért felelõs miniszter egyetértésével kiadott rendeletben megállapítja, igazgatási szolgáltatási
díjat kell fizetni.”

(4) A minõsített adat védelmérõl  szóló 2009. évi CLV. törvény VII. Fejezete a következõ 37/A.  §-sal egészül ki:
„37/A.  § Felhatalmazást kap a minõsített adatok védelmének szakmai felügyeletéért felelõs miniszter, hogy
az adópolitikáért felelõs miniszter egyetértésével kiadott rendeletben állapítsa meg a Nemzeti Biztonsági Felügyelet
azon eljárásait, amelyekért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, a fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj mértékét,
az igazgatási szolgáltatási díj beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával, visszatérítésével, felhasználásával
kapcsolatos szabályokat.”

(5) A minõsített adat védelmérõl  szóló 2009. évi CLV. törvény a következõ 40/A.  §-sal egészül ki:
„40/A.  § Ez a törvény az EUROPOL-információk titoktartási szabályzatának elfogadásáról  szóló 2009. november 30-i
2009/968/IB tanácsi határozat 10. cikk (4) bekezdésének a végrehajtáshoz szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

(6) A minõsített adat védelmérõl  szóló 2009. évi CLV. törvény 2. számú melléklet 6. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„6. Az EUROPOL által alkalmazott minõsítési szint és annak nemzeti minõsítési szintû megfelelõje:
a) „TROS SECRET UE/EU TOP SECRET” – „Szigorúan titkos!”;
b) „SECRET UE/EU SECRET” – „Titkos!”;
c) „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” – „Bizalmas!”;
d) „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” – „Korlátozott terjesztésû!”.”

256.  § (1) A minõsített adat védelmérõl  szóló 2009. évi CLV. törvény 4.  § (1) bekezdés m) pontjában a „kormánybiztos”
szövegrész helyébe a „kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos” szöveg lép.

(2) A minõsített adat védelmérõl  szóló 2009. évi CLV. törvény 4.  § (3) bekezdésében az „a polgári nemzetbiztonsági
szolgálatokat irányító miniszter” szövegrész helyébe az „a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelõs
miniszter, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelõs miniszter” szöveg lép.

(3) A minõsített adat védelmérõl  szóló 2009. évi CLV. törvény 8.  § (5) bekezdésében az „ügyészség vezetõje,
Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ” szövegrész helyébe az „ügyészség vezetõje, a miniszterelnök a miniszterelnöki biztos,
a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs” szöveg lép.

(4) A minõsített adat védelmérõl  szóló 2009. évi CLV. törvény 10.  § (3) bekezdésében az „a kiállításától számított”
szövegrész helyébe az „a szakvélemény kiállításától számított” szöveg lép.

(5) A minõsített adat védelmérõl  szóló 2009. évi CLV. törvény 16.  § (5) bekezdésében a „ha a gazdálkodó szervezet”
szövegrész helyébe a „ha meggyõzõdött arról, hogy a gazdálkodó szervezet” szöveg lép.

(6) A minõsített adat védelmérõl  szóló 2009. évi CLV. törvény 20.  § (1) bekezdésében a „Miniszterelnöki Hivatal”
szövegrész helyébe a „minõsített adatok védelmének szakmai felügyeletéért felelõs miniszter által vezetett
minisztérium” szöveg lép.

(7) A minõsített adat védelmérõl  szóló 2009. évi CLV. törvény 20.  § (2) bekezdés f) pontjában a „titokbirtokos” szövegrész
helyébe „minõsített adatot kezelõ” szöveg lép.

151. Az anyakönyvi eljárásról  szóló 2010. évi I. törvény módosítása

257.  § Az anyakönyvi eljárásról  szóló 2010. évi I. törvény 2012. január 1-jén lép hatályba.

258.  § Az anyakönyvi eljárásról  szóló 2010. évi I. törvény 97.  §-a, 98.  § (1) bekezdése, 98.  § (6) bekezdése, 99.  §
(1) bekezdésében a „7.  § (2) bekezdés e) pontjában az „akadályoztatása” szövegrész helyébe az „akadályoztatása és
a 14 éven aluli polgár” szöveg,” szövegrész nem lép hatályba.

152. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti 
tudományos és technológiai együttmûködési megállapodás kihirdetésérõl  szóló 
2010. évi XXX. törvény módosítása

259.  § A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti tudományos és technológiai
együttmûködési megállapodás kihirdetésérõl  szóló 2010. évi XXX. törvény 4.  § (4) bekezdésében a „nemzeti fejlesztési

27234 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 191. szám



és gazdasági” szövegrész helyébe a „fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter, valamint a kutatás-fejlesztésért és
technológiai innovációért felelõs” szöveg lép.

153. Az egyes rendészeti és migrációs tárgyú törvények módosításáról, 
valamint egyes törvényeknek a Vízuminformációs Rendszer bevezetésével összefüggõ jogharmonizációs
célú módosításáról  szóló 2010. évi XL. törvény módosítása

260.  § (1) Az egyes rendészeti és migrációs tárgyú törvények módosításáról, valamint egyes törvényeknek a Vízuminformációs
Rendszer bevezetésével összefüggõ jogharmonizációs célú módosításáról  szóló 2010. évi XL. törvény 13.  §-ának
a nemzetbiztonsági szolgálatokról  szóló 1995. évi CXXV. törvény 11/A.  § (1) bekezdését megállapító rendelkezése
a „polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter a Nemzetbiztonsági Hivatal és” szövegrész helyett
a „polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelõs miniszter az Alkotmányvédelmi Hivatal, a polgári
hírszerzési tevékenység irányításáért felelõs miniszter” szöveggel, a nemzetbiztonsági szolgálatokról  szóló 1995. évi
CXXV. törvény 11/A.  § (2) bekezdését, 11/A.  § (4) bekezdés g) pontját, 11/A.  § (5) bekezdését megállapító rendelkezése
a „polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter” szövegrész helyett a „polgári nemzetbiztonsági
szolgálatok irányításáért felelõs miniszter, a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelõs miniszter” szöveggel,
a nemzetbiztonsági szolgálatokról  szóló 1995. évi CXXV. törvény 11/A.  § (4) bekezdés h) pontját megállapító
rendelkezése az „a Nemzetbiztonsági Hivatal” szövegrész helyett az „az Alkotmányvédelmi Hivatal” szöveggel lép
hatályba.

(2) Az egyes rendészeti és migrációs tárgyú törvények módosításáról, valamint egyes törvényeknek a Vízuminformációs
Rendszer bevezetésével összefüggõ jogharmonizációs célú módosításáról  szóló 2010. évi XL. törvény 15.  §-ának
a nemzetbiztonsági szolgálatokról  szóló 1995. évi CXXV. törvény 45.  § (2) bekezdését megállapító rendelkezése
az „A Nemzetbiztonsági Hivatal” szövegrész helyett az „Az Alkotmányvédelmi Hivatal” szöveggel, a „polgári
nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszterhez” szövegrész helyett a „polgári nemzetbiztonsági szolgálatok
irányításáért felelõs miniszterhez, a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelõs miniszterhez” szöveggel,
a nemzetbiztonsági szolgálatokról  szóló 1995. évi CXXV. törvény 45.  § (4), (6) és (7) bekezdését megállapító
rendelkezése a „polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter” szövegrész helyett a „polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelõs miniszter, a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelõs
miniszter” szöveggel, a nemzetbiztonsági szolgálatokról  szóló 1995. évi CXXV. törvény 45.  § (9) bekezdését
megállapító rendelkezése az „a Nemzetbiztonsági Hivatal” szövegrész helyett az „az Alkotmányvédelmi Hivatal”
szöveggel lép hatályba.

154. Az egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai, másrészrõl a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség
Gazdasági Partnerségi Megállapodásában részt vevõ államok közötti gazdasági partnerségi
megállapodásra irányuló átmeneti megállapodás kihirdetésérõl  szóló 
2010. évi XLI. törvény módosítása

261.  § Az egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai, másrészrõl a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség Gazdasági Partnerségi
Megállapodásában részt vevõ államok közötti gazdasági partnerségi megállapodásra irányuló átmeneti
megállapodás kihirdetésérõl  szóló 2010. évi XLI. törvény 5.  § (4) bekezdésében a „külgazdaságért” szövegrész helyébe
a „külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért” szöveg lép.

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

262.  § A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról  szóló 2010. évi
XLIII. törvény 91.  §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha törvény úgy rendelkezik, hogy valamely tisztséget meghatározott idõszakban helyettes államtitkárként
szakmai vezetõi jogviszonyban állt személy nem tölthet be, akkor az ugyanebben az idõszakban szakállamtitkárként
állami vezetõi jogviszonyban állt személy sem töltheti be ezt a tisztséget.”
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263.  § A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról  szóló 2010. évi
XLIII. törvény 1.  § (4) bekezdés e) pontjában a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

156. Záró rendelkezések

264.  § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2010. december 31-én lép hatályba.
(2) Az 1–36.  §, a 37.  § (1)–(9) és (11) bekezdése, a 38–65.  §, a 69–73.  §, a 75–76.  §, a 79–89.  §, a 91–93.  §, a 94.  § (1), (3) és

(4) bekezdése, a 95–103.  §, a 105–108.  §, a 109.  § (1)–(3) bekezdése, a 110–112.  §, a 116–126.  §, a 128–132.  §,
a 134–166.  §, a 168.  §, a 170–178.  §, a 180–243.  §, a 246–256.  §, a 259.  §, a 261–263.  § és a 265–266.  § 2011. január 1-jén
lép hatályba.

(3) A 37.  § (10) bekezdése, a 94.  § (2) bekezdése, a 104.  § és a 109.  § (4) bekezdése 2011. január 2-án lép hatályba.
(4) A 66–68.  §, a 74.  §, a 77–78.  §, a 90.  §, a 113–115.  §, a 127.  §, a 133.  §, a 167.  §, a 169.  § és a 179.  § 2011. március 1-jén lép

hatályba.

265.  § (1) A Magyar Szabadalmi Hivatal elnevezése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnevezésre változik, és a hivatal ezzel
az elnevezéssel mûködik tovább.

(2) A Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács és a Tanács tagjainak tagsága e rendelkezés hatálybalépése napján
a törvény erejénél fogva megszûnik. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsát e rendelkezés hatálybalépésének napját
követõ három hónapon belül meg kell alakítani.

266.  § (1) 2011. március 2-án hatályát veszti az 1–150. alcím, a 152. alcím, a 154. alcím és a 155. alcím.
(2) Ez a § az (1) bekezdésben meghatározott napot követõ napon hatályát veszti.
(3) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 33.  §

(7) bekezdésében a „huszonkét” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg lép.”

Dr. Schmitt Pál s. k., Dr. Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2010. évi CXLIX. törvény
a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról  szóló 2004. évi CVII. törvény
módosításáról*

Az Országgyûlés a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról  szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról
a következõ törvényt alkotja:

1.  § Az Országgyûlés a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról  szóló 2004. évi CVII. törvény
mellékletének a Veszprém megyei lehatárolást tartalmazó rendelkezései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„A kistérségek, a kistérségekbe tartozó települések és a kistérségek székhelye

Megye Kistérség név Település Kistérség székhely

„
Veszprém

Ajkai Ajka Ajka
Bakonypölöske
Csehbánya
Halimba
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Megye Kistérség név Település Kistérség székhely

Kislõd
Magyarpolány
Noszlop
Nyirád
Öcs
Szõc
Úrkút
Városlõd”

...
Devecseri Adorjánháza Devecser

Apácatorna
Borszörcsök
Csögle
Dabrony
Devecser
Doba
Egeralja
Iszkáz
Kamond
Karakószörcsök
Kerta
Kisberzseny
Kiscsõsz
Kispirit
Kisszõlõs
Kolontár
Nagyalásony
Nagypirit
Oroszi
Pusztamiske
Somlójenõ
Somlószõlõs
Somlóvásárhely
Somlóvecse
Tüskevár
Vid”

2.  § E törvény 2011. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Schmitt Pál s. k., Dr. Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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2010. évi CL. törvény
az agrárpiaci rendtartásról  szóló 2003. évi XVI. törvény módosításáról*

1.  § Az agrárpiaci rendtartásról  szóló 2003. évi XVI. törvény a következõ 8/A.  §-sal egészül ki:
„8/A.  § Semmis az olyan szerzõdéses kikötés, amely szerint a maga termelte mezõgazdasági termény szolgáltatására
elháríthatatlan külsõ ok (vis maior)  miatt egészben vagy részben nem képes termelõ a hiányzó mezõgazdasági
terményt teljesítés céljára mástól beszerezni, vagy helyette más szolgáltatást nyújtani köteles. E kikötés semmissége
a szerzõdés egyéb rendelkezéseinek érvényességét akkor sem érinti, ha a felek e nélkül nem szerzõdtek volna.”

2.  § Ez a törvény a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba azzal, hogy
a) rendelkezéseit a hatálybalépést megelõzõen megkötött szerzõdések esetén a hatálybalépést követõen

esedékessé váló szolgáltatások tekintetében is alkalmazni kell, továbbá
b) a törvény alkalmazása során maga termelte mezõgazdasági termény szolgáltatására irányuló szerzõdésnek kell

tekinteni azt az esetet, amikor a termelõ az általa 2010-ben megtermelt mezõgazdasági terményt olyan gazdasági 
társaságon vagy szövetkezeten keresztül értékesíti, amelynek tulajdonosa vagy tagja, vagy azt a termelõtõl
továbbértékesítés céljából termeltetési szerzõdés keretében vásárolják fel.

Dr. Schmitt Pál s. k., Dr. Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2010. évi CLI. törvény
a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történõ csatlakozása következtében,
az egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai, másrészrõl a Svájci Államközösség közötti,
a személyek szabad mozgásáról  szóló megállapodásban Szerzõdõ Félként  való részvételérõl  szóló
Jegyzõkönyv kihirdetésérõl**

(A Jegyzõkönyv 2009. június 1-jén lépett nemzetközi jogi szempontból hatályba.)

1.  § Az Országgyûlés a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történõ csatlakozása következtében,
az egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai, másrészrõl a Svájci Államközösség közötti, a személyek szabad
mozgásáról  szóló megállapodásban Szerzõdõ Félként  való részvételérõl  szóló Jegyzõkönyvet (a továbbiakban:
a Jegyzõkönyv) e törvénnyel kihirdeti.

2.  § A Jegyzõkönyv hiteles magyar nyelvû szövege a következõ:

„JEGYZÕKÖNYV
a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történõ csatlakozása következtében,
az egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai, másrészrõl a Svájci Államközösség közötti, a személyek
szabad mozgásáról  szóló megállapodásban Szerzõdõ Félként  való részvételérõl

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG
képviseletében az Európai Unió Tanácsa, valamint
A BELGA KIRÁLYSÁG,
A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,
A CSEH KÖZTÁRSASÁG,
A DÁN KIRÁLYSÁG,
A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,
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AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,
ÍRORSZÁG,
A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,
A SPANYOL KIRÁLYSÁG,
A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,
AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,
A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,
A LETT KÖZTÁRSASÁG,
A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,
A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,
MÁLTA,
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,
NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,
a továbbiakban: „a tagállamok”, szintén az Európai Unió Tanácsának képviseletében,
egyrészrõl, valamint A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG, a továbbiakban: „Svájc”, másrészrõl,
a továbbiakban: „a Szerzõdõ Felek”,
TEKINTETTEL az egyrészrõl az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészrõl a Svájci Államszövetség közötti,
a személyek szabad mozgásáról  szóló, 1999. június 21-i megállapodásra (a továbbiakban: „a megállapodás”), amely
2002. június 1-jén lépett hatályba;
TEKINTETTEL az egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai, másrészrõl a Svájci Államszövetség közötti, a személyek
szabad mozgásáról  szóló, 1999. június 21-i megállapodáshoz csatolt, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak,
a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai
Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz
történõ csatlakozása következtében a megállapodásban szerzõdõ félként  való részvételérõl  szóló, 2004. október 26-i
jegyzõkönyvre (a továbbiakban: „a 2004. évi jegyzõkönyv”), amely 2006. április 1-jén lépett hatályba;
TEKINTETTEL a Bolgár Köztársaságnak és Romániának (a továbbiakban: „az új tagállamok”) az Európai Unióhoz 2007.
január 1-jén történt csatlakozására;
MIVEL az új tagállamok a megállapodás Szerzõdõ Feleivé válnak;
FIGYELEMBE VÉVE, hogy a csatlakozási okmány felhatalmazza az Európai Unió Tanácsát arra, hogy az Európai Unió
tagállamai nevében megkösse a megállapodáshoz csatolt jegyzõkönyvet az új tagállamok csatlakozásáról;
A KÖVETKEZÕKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk
(1) Az új tagállamok a megállapodás Szerzõdõ Feleivé válnak.
(2) E jegyzõkönyv hatálybalépésétõl kezdõdõen a megállapodás rendelkezései az új tagállamok tekintetében

– az e jegyzõkönyvben megállapított feltételeknek megfelelõen – a megállapodás jelenlegi Szerzõdõ Feleivel azonos
módon kötelezõek.

2. cikk
A megállapodás fõ szövegét, valamint annak I. mellékletét a következõképpen kell kiigazítani:

1. A megállapodás Szerzõdõ Felei felsorolásának helyébe a következõ lép:
„AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG,
A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG; ÍRORSZÁG, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,
A SPANYOL KIRÁLYSÁG, A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG, AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG, A LETT
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KÖZTÁRSASÁG, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG, A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG, MÁLTA,
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,
NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA, egyrészrõl, valamint A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG,
másrészrõl,”;

2. A megállapodás 10. cikke a következõképpen módosul:
a) az (1a) bekezdést követõen a szöveg a következõ bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A Bolgár Köztársaságnak és Romániának a megállapodásban szerzõdõ félként  való részvételérõl  szóló
jegyzõkönyv hatálybalépésétõl számított két éven keresztül Svájc mennyiségi korlátozást tarthat fenn a Bolgár
Köztársaság és Románia olyan állampolgárai tekintetében, akik Svájcban munkavállalók vagy önálló vállalkozók,
a következõ két tartózkodási kategóriához  való hozzáférés vonatkozásában: négy hónapnál hosszabb, de egy évnél
rövidebb tartózkodás, valamint egy évnek megfelelõ vagy azt meghaladó idõtartamú tartózkodás. A négy hónapnál
rövidebb tartózkodásra mennyiségi korlátozás nem tartható fenn.
A fent említett átmeneti idõszak vége elõtt Svájc jelentése alapján a vegyes bizottság felülvizsgálja az új tagállamok
állampolgárai vonatkozásában alkalmazott átmeneti idõszak mûködését. A felülvizsgálat befejezésekor, de legkésõbb
a fent említett idõszak végén Svájc értesíti a vegyes bizottságot arról, hogy továbbra is alkalmaz-e mennyiségi
korlátozásokat a Svájcban alkalmazott munkavállalókra. Svájc a fent említett jegyzõkönyv hatálybalépése után öt éven 
keresztül továbbra is alkalmazhat ilyen jellegû intézkedéseket. Ilyen értesítés hiányában az átmeneti idõszak az elsõ
albekezdésben meghatározott kétéves idõszak végén jár le.
Az e bekezdésben meghatározott átmeneti idõszak végén a Bolgár Köztársaság és Románia állampolgárai
vonatkozásában alkalmazott valamennyi mennyiségi korlátozást el kell törölni. E tagállamok ugyanilyen idõszakokra
ugyanilyen mennyiségi korlátozásokat vezethetnek be a svájci állampolgárok vonatkozásában.”;
b) a (2a) bekezdést követõen a szöveg a következõ bekezdéssel egészül ki:
„(2b) Svájc, valamint a Bolgár Köztársaság és Románia a valamely másik Szerzõdõ Félnek a saját területén alkalmazott
munkavállalói vonatkozásában a Bolgár Köztársaságnak és Romániának a megállapodásban szerzõdõ félként  való
részvételérõl  szóló jegyzõkönyv hatálybalépésétõl számított két éven keresztül fenntarthatja a szervezett
munkaerõpiacon jelen lévõ munkavállalók elsõbbségére és a másik Szerzõdõ Fél állampolgáraira vonatkozó díjazási és 
munkafeltételek szabályozását. Ugyanilyen ellenõrzések tarthatók fenn a megállapodás 5. cikkének (1) bekezdésében
említett következõ négy ágazatban szolgáltatást nyújtó személyek vonatkozásában: kertészeti szolgáltatások;
építõipar, ideértve a kapcsolódó tevékenységeket is; biztonsági tevékenységek; ipari takarítás, tisztítás (NACE-kódok
(*) 01.41; 45.1-tõl 4-ig; 74.60; valamint 74.70). Az (1b), (2b), (3b) és (4c) bekezdésekben említett átmeneti idõszakok
alatt Svájc a munkavállalási jogosultság tekintetében elõnyben részesíti az új tagállami állampolgár munkavállalókat
az olyan munkavállalókkal szemben, akik nem EU- és nem EFTA-országok állampolgárai. A szervezett munkaerõpiacon 
jelen lévõ munkavállalók elsõbbségének ellenõrzését nem kell alkalmazni a Szerzõdõ Felek közötti, a szolgáltatások
nyújtásáról  szóló külön megállapodás által liberalizált szolgáltatókra (beleértve a közbeszerzések bizonyos
szempontjairól  szóló megállapodást is, amennyiben az kiterjed a szolgáltatások nyújtására). Ugyanezen idõszakban
a képesítési követelmények a négy hónapnál rövidebb idõre  szóló tartózkodási engedélyek vonatkozásában
fenntarthatók (**), csakúgy, mint a megállapodás 5. cikkének (1) bekezdésében említett, a fenti négy ágazatban
szolgáltatást nyújtó személyek vonatkozásában.
A Bolgár Köztársaságnak és Romániának a megállapodásban szerzõdõ félként  való részvételérõl  szóló jegyzõkönyv
hatálybalépésétõl számított két éven belül a vegyes bizottság az átmeneti intézkedéseket végrehajtó Szerzõdõ Felek
mindegyike által készített jelentés alapján felülvizsgálja az e bekezdésben foglalt átmeneti intézkedések mûködését.
A felülvizsgálat befejeztével, és legkésõbb a fent említett jegyzõkönyv hatálybalépésétõl számított két év után
az a Szerzõdõ Fél, amely végrehajtotta az e bekezdésben foglalt átmeneti intézkedéseket, és értesítette a vegyes
bizottságot arról, hogy továbbra is szándékában áll ilyen átmeneti intézkedéseket alkalmazni, azokat a fent említett
jegyzõkönyv hatálybalépésétõl számított öt éven keresztül továbbra is alkalmazhatja. Ilyen értesítés hiányában
az átmeneti idõszak az elsõ albekezdésben meghatározott kétéves idõszak végén jár le.
Az e bekezdésben meghatározott átmeneti idõszak végén az e bekezdésben említett valamennyi korlátozást meg kell
szüntetni.
(*) NACE: A Tanács 3037/90/EGK rendelete (1990. október 9.) az Európai Közösségben a gazdasági tevékenységek
statisztikai osztályozásáról (HL L 293., 1990.10.24., 1. o.). A legutóbb a 2003. szeptember 29-i 1882/2003/EK európai
parlamenti és bizottsági rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.
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(**) A munkavállalók a (3b) bekezdésben említett kvóták szerint négy hónapnál rövidebb idõre  szóló tartózkodási
engedélyt is igényelhetnek.”; HU 2009.5.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 124/55
c) a (3a) bekezdést követõen a szöveg a következõ bekezdéssel egészül ki:
„(3b) A Bolgár Köztársaságnak és Romániának a megállapodásban szerzõdõ félként  való részvételérõl  szóló
jegyzõkönyv hatálybalépésétõl az (1b) bekezdésben említett idõszak végéig Svájc – a harmadik országokra vonatkozó
teljes kvótáján belül – ezen új tagállamok olyan állampolgárai vonatkozásában, akik Svájcban munkavállalók vagy
önálló vállalkozók, évente (pro rata temporis) minimális számú új tartózkodási engedélyt (*) tesz hozzáférhetõvé
a következõ ütemezésnek megfelelõen:
Határidõ | Az egy évnek megfelelõ, vagy azt meghaladó idõtartamra  szóló engedélyek száma | A négy hónapnál
hosszabb, de egy évnél rövidebb idõtartamra  szóló engedélyek száma |
az elsõ év végéig | 362 | 3620 |
a második év végéig | 523 | 4987 |
a harmadik év végéig | 684 | 6355 |
a negyedik év végéig | 885 | 7722 |
az ötödik év végéig | 1046 | 9090 |
(*) Ezeket az engedélyeket a megállapodás 10. cikkében említett kvótákon felül kell megadni, amely kvótákat
a megállapodás aláírásának idõpontjában (1999. június 21.) tagállami állampolgárságú, vagy az e megállapodáshoz
csatolt 2004. évi jegyzõkönyv révén Szerzõdõ Féllé vált tagállamok állampolgárságával rendelkezõ munkavállalók és
önálló vállalkozók részére tartják fenn. Ezeket az engedélyeket a Svájc és az új tagállamok között már fennálló
kétoldalú gyakornokcsere-megállapodások alapján megadott engedélyeken felül kell megadni.”;
d) a (4b) bekezdést követõen a szöveg a következõ bekezdéssel egészül ki:
„(4c) Az (1b) bekezdésben és e bekezdésben meghatározott idõszak végén, illetve a Bolgár Köztársaságnak és
Romániának a megállapodásban Szerzõdõ Félként  való részvételérõl  szóló jegyzõkönyv hatálybalépésétõl számított
tíz éven keresztül e megállapodás 10. cikke (4) bekezdésének rendelkezései alkalmazandóak ezen új tagállamok
állampolgáraira.
Amennyiben munkaerõpiacán súlyos zavar alakul ki, vagy ennek kialakulása fenyeget, Svájc, valamint bármely új
tagállam, amely átmeneti intézkedéseket hajtott végre, ezekrõl a körülményekrõl a (2b) bekezdés 2. pontjában
meghatározott ötéves átmeneti idõszak vége elõtt értesíti a vegyes bizottságot. Ebben az esetben az értesítést küldõ
állam továbbra is alkalmazhatja az (1b), (2b) és (3b) bekezdésben meghatározott intézkedéseket a területén
foglalkoztatott munkavállalók vonatkozásában a fent említett jegyzõkönyv hatálybalépésétõl számított hét éven
keresztül. Ebben az esetben az (1b) bekezdésben említett tartózkodási engedélyek száma évente:
Határidõ | Az egy évnek megfelelõ, vagy azt meghaladó idõtartamra  szóló engedélyek száma | A négy hónapnál
hosszabb, de egy évnél rövidebb idõtartamra  szóló engedélyek száma |
a hatodik év végéig | 1126 | 10457 |
a hetedik év végéig | 1207 | 11664” |
e) az (5a) bekezdést követõen a szöveg a következõ bekezdéssel egészül ki:
„(5b) Az (1b), (2b), (3b) és (4c) bekezdés átmeneti rendelkezéseit, különösen a (2b) bekezdésnek a szervezett
munkaerõpiacon jelen lévõ munkavállalók elsõbbségét, valamint a díjazási és munkafeltételek szabályozását érintõ
átmeneti rendelkezéseit nem kell alkalmazni a fenti bekezdésekben említett, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának
a megállapodásban Szerzõdõ Félként  való részvételérõl  szóló jegyzõkönyv hatálybalépésekor a Szerzõdõ Felek
területén gazdasági tevékenység folytatására jogosult munkavállalókra és önálló vállalkozókra vonatkozóan. Az ilyen
személyek élvezik különösen a foglalkozás szabad megválasztásához és a földrajzi mobilitáshoz fûzõdõ jogot.
Az egy évnél rövidebb idõre érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezõk jogosultak engedélyük megújíttatására;
velük szemben nem lehet a kvóta kimerülésére hivatkozni. Az egy évnek megfelelõ vagy azt meghaladó idõtartamra
érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezõk jogosultak engedélyük automatikus meghosszabbítására. A fent
említett jegyzõkönyv hatálybalépésétõl kezdve az ilyen munkavállalók vagy önálló vállalkozók élvezik
az e megállapodás alapvetõ rendelkezéseiben és különösen a 7. cikkben a letelepedett személyeknek biztosított
szabad mozgáshoz  való joghoz kapcsolódó jogokat.”

3. A megállapodáshoz csatolt I. melléklet 27. cikkének (2) bekezdésében a „10. cikk (2), (2a), (4a) és (4b) bekezdésére”  való
hivatkozás helyébe a „10. cikk (2), (2a), (2b), (4a), (4b) és (4c) bekezdésére”  való hivatkozás lép.
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3. cikk

A megállapodás I. mellékletének 25. cikkétõl eltérve, az e jegyzõkönyv 1. mellékletének átmeneti idõszakait kell

alkalmazni.

4. cikk

(1) A megállapodás II. melléklete e jegyzõkönyv 2. mellékletének megfelelõen módosul.

(2) A megállapodás III. mellékletét a megállapodás 14. cikke alapján létrehozott vegyes bizottság határozata értelmében

kell kiigazítani.

5. cikk

(1) E jegyzõkönyv 1. és 2. melléklete a jegyzõkönyv szerves részét képezi.

(2) E jegyzõkönyv a 2004. évi jegyzõkönyvvel együtt a megállapodás szerves részét képezi.

6. cikk

(1) E jegyzõkönyvet a tagállamok és az Európai Közösség nevében az Európai Unió Tanácsa, valamint Svájc saját

eljárásának megfelelõen megerõsíti vagy jóváhagyja.

(2) Az Európai Unió Tanácsa és Svájc értesítik egymást ezen eljárások befejezésérõl.

7. cikk

E jegyzõkönyv a megerõsítésrõl szóló utolsó jóváhagyási értesítést követõ elsõ hónap elsõ napján lép hatályba.

8. cikk

E jegyzõkönyv a megállapodással megegyezõ idõtartamra és ugyanazon részletes szabályoknak megfelelõen marad

hatályban.

9. cikk

(1) E jegyzõkönyv, valamint az ahhoz csatolt nyilatkozatok két eredeti példányban, angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn,

francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és

szlovén nyelven készültek, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

(2) A megállapodás – valamennyi mellékletet, jegyzõkönyvet és záróokmányt is beleértve – bolgár és román nyelvi

változatai egyaránt hitelesek. A megállapodás új nyelveken készült szövegeit a megállapodás 14. cikke alapján

létrehozott vegyes bizottság hagyja jóvá.
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  ,          .  

Hecho en Bruselas, el veintisiete de mayo de dos mil ocho.  
V Bruselu dne dvacátého sedmého kv tna dva tisíce osm.  
Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende maj to tusind og otte.  
Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Mai zweitausendacht.  
Kahe tuhande kaheksanda aasta maikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.  

  ,       .  
Done at Brussels on the twenty-seventh day of May in the year two thousand and eight.  
Fait à Bruxelles, le vingt-sept mai deux mille huit.  
Fatto a Bruxelles, addì ventisette maggio duemilaotto.  
Brisel , divt kstoš astot  gada divdesmit sept taj  maij .  
Priimta du t kstan iai aštunt  met  geguž s dvidešimt septint  dien  Briuselyje.  
Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év május havának huszonhetedik napján.  
Mag mul fi Brussell, fis-sebg a u g oxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u tmienja.  
Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste mei tweeduizend acht.  
Sporz dzono w Brukseli, dnia dwudziestego siódmego maja roku dwa tysi ce ósmego.  
Feito em Bruxelas, em vinte e sete de Maio de dois mil e oito.  
Întocmit la Bruxelles, dou zeci i apte mai dou  mii opt.  
V Bruseli d a dvadsiateho siedmeho mája dvetisícosem.  
V Bruslju, dne sedemindvajsetega maja leta dva tiso  osem.  
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä toukokuuta vuonna 
kaksituhattakahdeksan. Som skedde i Bryssel den tjugosjunde maj tjugohundraåtta. 



1. MELLÉKLET

A termõföldvásárlásra és másodlagos lakóhelyül szolgáló ingatlanok szerzésére vonatkozó átmeneti
intézkedések

1. Bolgár Köztársaság
A Bolgár Köztársaság e jegyzõkönyv hatálybalépésétõl számított öt éven keresztül fenntarthatja a jogszabályaiban
foglalt, a másodlagos lakóhelyül szolgáló ingatlanoknak a Bulgáriában lakóhellyel nem rendelkezõ svájci
állampolgárok, illetve Svájc törvényei szerint létrehozott jogi személyek által történõ megszerzésére vonatkozó
szabályokat.
Svájc azon állampolgárai, akik jogszerûen Bulgáriában laknak, nem tartoznak a fenti albekezdés rendelkezéseinek
hatálya alá, és rájuk nem alkalmazható más szabály és eljárás, mint amelyet Bulgária állampolgáraira kell alkalmazni.
A Bolgár Köztársaság e jegyzõkönyv hatálybalépésétõl számított hét éven keresztül fenntarthatja a jogszabályaiban
foglalt, a mezõgazdasági földterületnek, erdõnek és erdõs területnek a svájci állampolgárok, illetve Svájc jogszabályai
szerint létrehozott jogi személyek által történõ megszerzésére vonatkozó szabályokat. A svájci állampolgárok
a mezõgazdasági földterület, erdõ és erdõs terület szerzése vonatkozásában nem részesíthetõk kedvezõtlenebb
bánásmódban, mint amilyenben e jegyzõkönyv aláírása napján részesültek, illetve nem vonatkozhatnak rájuk
szigorúbb korlátozások, mint harmadik országok állampolgáraira.
Azok a svájci állampolgárok, akik önálló vállalkozó mezõgazdasági termelõként kívánnak letelepedni a Bolgár
Köztársaságban, nem tartoznak az elõzõ albekezdés rendelkezéseinek hatálya alá, és rájuk nem alkalmazható más
eljárás, mint amelyet a Bolgár Köztársaság saját állampolgáraira kell alkalmazni.
E jegyzõkönyv hatálybalépésétõl számított harmadik évben a fenti átmeneti rendelkezések általános felülvizsgálatára
kerül sor. A vegyes bizottság az elsõ albekezdésben megjelölt átmeneti idõszak lerövidítésérõl vagy lezárásáról
határozhat.

2. Románia
Románia e jegyzõkönyv hatálybalépésétõl számított öt éven keresztül fenntarthatja a jogszabályaiban foglalt,
a másodlagos lakóhelyül szolgáló ingatlanoknak a Romániában lakóhellyel nem rendelkezõ svájci állampolgárok,
illetve Svájc törvényei szerint létrehozott, és Románia területén nem letelepedett, illetve ott fiókteleppel vagy
képviselettel sem rendelkezõ társaságok által történõ megszerzésére vonatkozó szabályokat.
Svájc azon állampolgárai, akik jogszerûen Romániában laknak, nem tartoznak a fenti albekezdés rendelkezéseinek
hatálya alá, és rájuk nem alkalmazható más szabály és eljárás, mint amelyet Románia állampolgáraira kell alkalmazni.
Románia e jegyzõkönyv hatálybalépésétõl számított hét éven keresztül fenntarthatja a jogszabályaiban foglalt,
a mezõgazdasági földterületnek, erdõnek és erdõs területnek a svájci állampolgárok, illetve Svájc jogszabályai szerint
létrehozott, és Románia területén nem letelepedett, illetve ott fiókteleppel vagy képviselettel sem rendelkezõ
társaságok által történõ megszerzésére vonatkozó szabályokat. A svájci állampolgárok a mezõgazdasági földterület,
erdõ és erdõs terület szerzése vonatkozásában nem részesíthetõk kedvezõtlenebb bánásmódban, mint amilyenben
e jegyzõkönyv aláírása napján részesültek, illetve nem vonatkozhatnak rájuk szigorúbb korlátozások, mint harmadik
országok állampolgáraira.
Svájc azon állampolgárai, akik önálló vállalkozó mezõgazdasági termelõként kívánnak letelepedni Romániában, nem
tartoznak az elõzõ fenti albekezdés rendelkezéseinek hatálya alá, és rájuk nem alkalmazható más eljárás, mint amelyet
Románia saját állampolgáraira kell alkalmazni.
E jegyzõkönyv hatálybalépésétõl számított harmadik évben a fenti átmeneti rendelkezések általános felülvizsgálatára
kerül sor. A vegyes bizottság az elsõ albekezdésben megjelölt átmeneti idõszak lerövidítésérõl vagy lezárásáról
határozhat.

2. MELLÉKLET

Az egyrészrõl az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészrõl a Svájci Államszövetség között létrejött,
a személyek szabad mozgásáról  szóló egyezmény II. melléklete a következõképpen módosul:

1. Az „E megállapodás alkalmazásában a rendeletet a következõ kiigazításokkal kell alkalmazni” cím alatt a megállapodás
II. melléklete, A. szakaszának 1. pontja a következõképpen módosul:
a) az i) alpont alatt, a III. melléklet A. része vonatkozásában a „Szlovákia–Svájc” alatti utolsó szövegrészt követõen

a következõ szövegrésszel egészül ki:
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„Bulgária–Svájc
Nincs.
Románia–Svájc
Nincs ilyen egyezmény.”
b) a j) alpont alatt, a III. melléklet B. része vonatkozásában a „Szlovákia–Svájc” alatti utolsó szövegrészt követõen

a következõ szövegrésszel egészül ki:
„Bulgária–Svájc
Nincs.
Románia–Svájc
Nincs ilyen egyezmény.”

2. Az „A. szakasz: Említett jogi aktusok, 1. pont, 1408/71/EGK rendelet” cím a „304 R 631: 631/2004/EK rendelet…”
szövegrészt követõen a következõ szövegrésszel egészül ki:
„A Tanács 1791/2006/EK rendeletének (2006. november 20.) 2. szakasza (személyek szabad mozgása – szociális
biztonság) az áruk szabad mozgása, a személyek szabad mozgása, a vállalati jog, a versenypolitika, a mezõgazdaság
(ideértve az állat- és növény-egészségügyi jogszabályokat), a közlekedéspolitika, az adózás, a statisztika, az energia,
a környezetvédelem, a bel- és igazságügyi együttmûködés, a vámunió, a külkapcsolatok, a közös kül- és
biztonságpolitika, valamint az intézmények területén elfogadott egyes rendeleteknek és határozatoknak Bulgária és
Románia csatlakozására tekintettel történõ kiigazításáról, amennyiben rendelkezései e megállapodás II. mellékletében 
említett közösségi jogi aktusokat érintenek”.

3. Az „A. szakasz: Említett jogi aktusok, 2. pont, 574/72/EGK rendelet” cím a „304 R 631: 631/2004/EK rendelet…”
szövegrészt követõen a következõ szövegrésszel egészül ki: „A Tanács 1791/2006/EK rendeletének (2006.
november 20.) 2. szakasza (személyek szabad mozgása – szociális biztonság) az áruk szabad mozgása, a személyek
szabad mozgása, a vállalati jog, a versenypolitika, a mezõgazdaság (ideértve az állat- és növény-egészségügyi
jogszabályokat), a közlekedéspolitika, az adózás, a statisztika, az energia, a környezetvédelem, a bel- és igazságügyi
együttmûködés, a vámunió, a külkapcsolatok, a közös kül- és biztonságpolitika, valamint az intézmények területén
elfogadott egyes rendeleteknek és határozatoknak Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történõ
kiigazításáról, amennyiben rendelkezései e megállapodás II. mellékletében említett közösségi jogi aktusokat
érintenek.”

4. A „B. szakasz: Jogi aktusok, amelyeket a Szerzõdõ Feleknek kifejezetten figyelembe kell venniük” címben, a „4.18. 383 D 
0117: 117 határozat”, a „4.27. 388 D 64: 136. sz. határozat…”, és a „4.37. 393 D 825: 150. sz. határozat…” pont alatt,
a „12003 TN 02/02 A: A csatlakozás feltételeirõl és a szerzõdések kiigazításáról  szóló okmány – A Cseh Köztársaság,
az Észt Köztársaság,… csatlakozásának feltételei” szövegrészt követõen, valamint a „4.77: 192. sz. határozat…” pont
alatt a következõ szövegrésszel egészül ki: „A Tanács 1791/2006/EK rendeletének (2006. november 20.) 2. szakasza
(személyek szabad mozgása – szociális biztonság) az áruk szabad mozgása, a személyek szabad mozgása, a vállalati
jog, a versenypolitika, a mezõgazdaság (ideértve az állat- és növény-egészségügyi jogszabályokat),
a közlekedéspolitika, az adózás, a statisztika, az energia, a környezetvédelem, a bel- és igazságügyi együttmûködés,
a vámunió, a külkapcsolatok, a közös kül- és biztonságpolitika, valamint az intézmények területén elfogadott egyes
rendeleteknek és határozatoknak Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történõ kiigazításáról, amennyiben
rendelkezései e megállapodás II. mellékletében említett közösségi jogi aktusokat érintenek.”

5. A Bolgár Köztársaság és Románia állampolgárai vonatkozásában a jegyzõkönyv II. mellékletének a munkanélküliségi
biztosításra vonatkozó szakasza (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket e jegyzõkönyv hatálybalépésétõl számított
hetedik év végéig kell alkalmazni.
Közös Nyilatkozat A Megállapodás III. Mellékletének Kiigazításáról
A Szerzõdõ Felek kinyilvánítják, hogy a megállapodás zökkenõmentes végrehajtása céljából a III. mellékletet a lehetõ
legkorábban ki kell igazítani annak érdekében, hogy beépíthetõ legyen – többek között – a legutóbb a 2006/100/EK
irányelvvel módosított 2005/36/EK irányelv és az új svájci bejegyzések.
Svájc Nyilatkozata Az Aláírás Idõpontjától Kezdõdõ Autonóm Intézkedésekrõl
Svájc – nemzeti jogszabályai alapján – munkaerõpiacán az új tagállamok állampolgárai számára az e jegyzõkönyvben
található átmeneti szabályok hatálybalépését megelõzõen ideiglenesen lehetõvé teszi a munkavállalást. Ennek
érdekében Svájc a jegyzõkönyv aláírásának idõpontjában – a megállapodás 10. cikkének (1) bekezdésében
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meghatározottak szerint – külön kvótákat nyit meg mind a rövid, mind a hosszú távú munkavállalási engedélyek
tekintetében az új tagállamok állampolgárai javára. A kvóta évente 282 hosszú távú és 1006 rövid távú engedély. Ezen
felül évente 2011 rövid távú munkavállaló négy hónapnál rövidebb tartózkodását engedélyezi.”

3.  § (1) E törvény a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.
(2) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl az idegenrendészetért és menekültügyért felelõs miniszter

gondoskodik.

Dr. Schmitt Pál s. k., Dr. Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 285/2010. (XII. 16.) Korm. rendelete
az állambiztonsági szolgálatok mágnesszalagra rögzített adatbázisaiban található adatok
felülvizsgálatáról  szóló 102/2010. (IV. 2.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezésérõl

A Kormány az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
létrehozásáról  szóló 2003. évi III. törvény 13.  § (2) bekezdésében, valamint a minõsített adat védelmérõl  szóló 2009. évi CLV. törvény
37.  § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontja szerinti feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1.  § Hatályát veszti az állambiztonsági szolgálatok mágnesszalagra rögzített adatbázisaiban található adatok
felülvizsgálatáról  szóló 102/2010. (IV. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.).

2.  § (1) Az R. 3.  § (1) bekezdése alapján felállított tanácsadó testület tagjainak megbízatása e rendelet hatálybalépését követõ
15. napon megszûnik. A tanácsadó testület megbízatásának megszûnését megelõzõen tevékenységérõl jelentést tesz
a miniszterelnöknek.

(2) Az R. alapján a Magyar Népköztársaság Belügyminisztériuma által keletkeztetett Egységes Gépi Prioráló Rendszer
„G” és „H” jelû nyilvántartása, „K” jelû adattára és az azokban található adatok minõsítésének felülvizsgálata során
bármely adathordozón keletkezett iratanyag megõrzésérõl az Alkotmányvédelmi Hivatal gondoskodik.

3.  § E rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 286/2010. (XII. 16.) Korm. rendelete
a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Meg valósítási Programról  szóló
25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet és a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási
Meg valósítási Programmal összefüggõ szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról  szóló
26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a vízgazdálkodásról  szóló 1995. évi LVII. törvény 45.  § (7) bekezdés f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1.  § (1) A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Meg valósítási Programról  szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet] 3.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A felülvizsgálatról és a szükséges módosításról a Kormány tájékoztatja az Európai Bizottságot.”

(2) A 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 4.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ez a rendelet a települési szennyvíz kezelésérõl  szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv 17. cikk
(1)–(3) bekezdésének  való megfelelést szolgálja.”

(3) A 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 1–3. számú melléklete helyébe e rendelet 1–3. melléklete lép.
(4) A 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 2.  § (1) bekezdés a), b), c), d) és e) pontjában, valamint (2) bekezdésében a „számú”

szövegrész hatályát veszti.
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2.  § (1) A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Meg valósítási Programmal összefüggõ szennyvízelvezetési
agglomerációk lehatárolásáról  szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet]
3.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ez a rendelet a települési szennyvíz kezelésérõl  szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelvnek  való
megfelelést szolgálja.”

(2) A 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.
(3) Hatályát veszti a 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 6.  § (3) bekezdése.
(4) A 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 3.  § (4) és (9) bekezdésében a „számú” szövegrész hatályát veszti.

3.  § E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 286/2010. (XII. 16.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelethez

1. sz. táblázat
SZENNYVÍZELVEZETÉSI AGGLOMERÁCIÓK
a települési szennyvíz kezelésérõl  szóló 91/271/EGK irányelv 2–7. cikkeiben leírtak szerint

Az agglomerációk száma és a lakosegyenértékben kifejezett terhelés
2008. december 31-i állapot

A B C D E F G

1 Kibocsátási területek
Normál területek Érzékeny területek

Összesítve minden területre
A. Édesvizek és torkolatok A. Édesvizek és torkolatok

2 Agglomerációs osztály darabszám összes LE darabszám összes LE darabszám összes LE
3 2 000 = < LE = < 10 000  387 1 787 995  11  46 079  398 1 834 074
4 10 000 < LE = < 15 000  48  597 200  2  20 929  50  618 129
5 15 000 < LE = < 150 000  113 4 269 402  5  313 199  118 4 582 601
6 150 000 LE felett  11 5 954 509 – –  11 5 954 509
7 ÖSSZESEN  559 12 609 106  18  380 207  577 12 989 313

2000 LE feletti agglomerációk települési szennyvízterhelése
(település háztartási, intézményi, ipari és egyéb szennyvizeinek biológiailag lebontható szennyezõanyag
mennyisége együttesen) 12 989 313 LE 94,7%
Programban nem szereplõ, 2000 LE alatti települések szennyvízterhelése érzékeny területen 44 267 LE 0,3%
Programban nem szereplõ, 2000 LE alatti települések szennyvízterhelése normál területen 688 570 LE 5,0%
Magyarország települési szennyvízterhelése összesen 13 722 150 LE 100,0%
Nem közcsatornára vezetett, 4000 LE feletti, ipari szennyvízterhelés 492 723 LE
Magyarország biológiailag lebontható összes szennyvízterhelése 14 214 873 LE
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2. sz. táblázat
GYÛJTÕRENDSZEREK
a települési szennyvíz kezelésérõl  szóló 91/271/EGK irányelv 3. cikkében leírtak szerint

A megfelelõ gyûjtõrendszerek száma és kapacitása
2008. december 31-i állapot

A B C D E F

1 Kibocsátási területek
Normál területek Érzékeny területek

Összesítve minden területre
A. Édesvizek és torkolatok A. Édesvizek és torkolatok

2 Agglomerációs osztály darabszám kiszolgált LE darabszám kiszolgált LE darabszám kiszolgált LE
3 2 000 = < LE = < 10 000  101  462 813 – –  101  462 813
4 10 000 < LE = < 15 000  9  118 382  4  47 181  13  165 563
5 15 000 < LE = < 150 000  66 2 438 908  5  304 234  71 2 743 142
6 150 000 LE felett  8 5 232 742 – –  8 5 232 742
7 ÖSSZESEN  184 8 252 845  9  351 415  193 8 604 260

2.1. sz. táblázat
GYÛJTÕRENDSZEREK
a települési szennyvíz kezelésérõl  szóló 91/271/EGK irányelv 3. cikkének meg valósítási programja normál területeken

A. ÉDESVIZEK ÉS TORKOLATOK

A megfelelõ gyûjtõrendszerek kiépítésének ütemezése normál területeken

A B C D E F G H I J K

1
Agglomerációs

osztály
2 000 = < LE = < 10 000 10 000 < LE = < 15 000 15 000 < LE = < 150 000 150 000 LE felett Összesítve minden osztályra

2 Év darabszám kiszolgált LE darabszám kiszolgált LE darabszám kiszolgált LE darabszám kiszolgált LE darabszám kiszolgált LE
3 2008. december 31.  101  462 813  9  118 382  66 2 438 908  8 5 232 742  184 8 252 845
4 2010. december 31.  101  462 813  9  118 382  124 4 414 146  12 6 088 497  246 11 083 838
5 2015. december 31.  398 1 725 924  54  645 860  124 4 414 146  12 6 088 497  589 12 874 427
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2.2. sz. táblázat
GYÛJTÕRENDSZEREK
a települési szennyvíz kezelésérõl  szóló 91/271/EGK irányelv 3. cikkének meg valósítási programja érzékeny területeken

A. ÉDESVIZEK ÉS TORKOLATOK

A megfelelõ gyûjtõrendszerek kiépítésének ütemezése érzékeny területeken

A B C D E F G H I J K

1
Agglomerációs

osztály
2 000 = < LE = < 10 000 10 000 < LE = < 15 000 15 000 < LE = < 150 000 150 000 LE felett Összesítve minden osztályra

2 Év darabszám kiszolgált LE darabszám kiszolgált LE darabszám kiszolgált LE darabszám kiszolgált LE darabszám kiszolgált LE
3 2008. december 31. – –  4  47 181  5  304 234 – –  9  351 415
4 2010. december 31. – –  4  47 181  5  304 234 – –  9  351 415
5 2015. december 31.  9  34 507  4  47 181  5  304 234 – –  18  385 922

3. sz. táblázat
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK
a települési szennyvíz kezelésérõl  szóló 91/271/EGK irányelv 4–6. cikkeiben leírtak szerint

A megfelelõ szennyvíztisztító telepek száma és kapacitása
2008. december 31-i állapot

A B C D E F G

1 Kibocsátási területek
Normál területek Érzékeny területek

Összesítve minden területre
A. Édesvizek és torkolatok A. Édesvizek és torkolatok

2 Agglomerációs osztály darabszám LE kapacitás darabszám LE kapacitás darabszám LE kapacitás
3 2 000 = < LE = < 10 000  162  860 620 – –  162  860 620
4 10 000 < LE = < 15 000  17  266 122  4  88 603  21  354 725
5 15 000 < LE = < 150 000  54 2 874 762  5  440 083  59 3 314 845
6 150 000 LE felett  4 1 252 500 – –  4 1 252 500
7 ÖSSZESEN  237 5 254 004  9  528 686  246 5 782 690
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3.0. sz. táblázat
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK
a települési szennyvíz kezelésérõl  szóló 91/271/EGK irányelv 5. cikk (2)<Nbekezdésében leírtak szerint

A megfelelõ szennyvíztisztító telepek száma és kapacitása érzékeny területeken
2008. december 31-i állapot

A B C D E
1 Kibocsátási területek A. Édesvizek és torkolatok Összesítve minden területre
2 Agglomerációs osztály darabszám LE kapacitás darabszám LE kapacitás
3 10 000 < LE = < 15 000  4  88 603  4  88 603
4 15 000 < LE = < 150 000  5  440 083  5  440 083
5 150 000 LE felett – – – -
6 ÖSSZESEN  9  528 686  9  528 686

3.1. sz. táblázat
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK
a települési szennyvíz kezelésérõl  szóló 91/271/EGK irányelv 4. cikkének meg valósítási programja normál területeken

A. ÉDESVIZEK ÉS TORKOLATOK

A megfelelõ szennyvíztisztító telepek kiépítésének ütemezése normál területeken

A B C D E F G H I J K

1
Agglomerációs

osztály
2 000 = < LE = < 10 000 10 000 < LE = < 15 000 15 000 < LE = < 150 000 150 000 LE felett Összesítve minden osztályra

2 Év darabszám LE kapacitás darabszám LE kapacitás darabszám LE kapacitás darabszám LE kapacitás darabszám LE kapacitás
3 2008. december 31.  162  860 620  17  266 122  54 2 874 762  4 1 252 500  237 5 254 004
4 2010. december 31.  162  860 620  17  266 122  124 6 447 172  14 6 565 161  317 14 139 075
5 2015. december 31.  398 2 069 467  54  746 794  124 6 447 172  14 6 565 161  591 15 828 594
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3. 2. sz. táblázat
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK
a települési szennyvíz kezelésérõl  szóló 91/271/EGK irányelv 4. cikkének meg valósítási programja érzékeny területeken

A. ÉDESVIZEK ÉS TORKOLATOK

A megfelelõ szennyvíztisztító telepek kiépítésének ütemezése érzékeny területeken

A B C D E F G H I J K

1
Agglomerációs

osztály
2 000 = < LE = < 10 000 10 000 < LE = < 15 000 15 000 < LE = < 150 000 150 000 LE felett Összesítve minden osztályra

2 Év darabszám LE kapacitás darabszám LE kapacitás darabszám LE kapacitás darabszám LE kapacitás darabszám LE kapacitás
3 2008. december 31. – –  4  88 603  5  440 083 – –  9  528 686
4 2010. december 31. – –  4  88 603  5  440 083 – –  9  528 686
5 2015. december 31.  9  31 170  4  88 603  5  440 083 – –  18  559 856

3.3. sz. táblázat
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK
a települési szennyvíz kezelésérõl  szóló 91/271/EGK irányelv 5. cikk (2) bekezdésének meg valósítási programja érzékeny területeken

A. ÉDESVIZEK ÉS TORKOLATOK

A megfelelõ szennyvíztisztító telepek kiépítésének ütemezése érzékeny területeken

A B C D E F G H I
1 Agglomerációs osztály 10 000 < LE = < 15 000 15 000 < LE = < 150 000 150 000 LE felett Összesítve minden osztályra
2 Év darabszám LE kapacitás darabszám LE kapacitás darabszám LE kapacitás darabszám LE kapacitás
3 2008. december 31. 4 88 603 5 440 083 – –  9  528 686
4 2010. december 31. 4 88 603 5 440 083 – –  9  528 686
5 2015. december 31. 4 88 603 5 440 083 – –  9  528 686
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4. sz. táblázat
SZENNYVÍZ-ISZAP
a települési szennyvíz kezelésérõl  szóló 91/271/EGK irányelv 14. cikkének meg valósítási programja

A települési szennyvízkezelésbõl keletkezett iszap elhelyezése és hasznosítása

szárazanyag tonna/év

A B C D
1 Kibocsátás Iszapkibocsátás felszíni vizekbe Hasznosított iszap Elhelyezett iszap

2 Év Csõvezetékek Hajók Egyéb
Mezõgazdasági

elhelyezés
Egyéb Lerakók Égetés Egyéb

3 Mennyiség
4 2008. december 31. – – – 158 666 11 136 69 134 3 873 23 849
5 2010. december 31. – – – 293 552 32 433 97 151 5 160 29 140
6 2015. december 31. – – – 315 998 34 231 107 140 5 160 36 519

5. sz. táblázat
BERUHÁZÁSOK
a települési szennyvíz kezelésérõl  szóló 91/271/EGK irányelv magyarországi meg valósítási programjának fejlesztési költségei

Beruházási költségek 2008. december 31-tõl, milliárd Ft-ban/millió EUR-ban

1 EUR = 265 Ft

A B C D E

1 3. cikk: Gyûjtõrendszerek és szállítómûvek
4., 5., 6., 7. és 14. cikk:

A települési szennyvíztisztító- és iszapkezelõ-,
valamint elhelyezõ telepek

2 Idõszak Mrd Ft M EUR Mrd Ft M EUR
3 2009. január 1-jétõl 2010 végéig 203,5 768,0 254,4 960,1
4 2011. január 1-jétõl 2015 végéig 261,3 986,0 70,0 264,1
5 2009–2015 között összesen 464,8 1 754,0 324,4 1 224,1
6 A meg valósítás költségigénye 2009–2015 között: 789,2 Mrd Ft, azaz 2 978,1 M EUR.

”
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2. melléklet a 286/2010. (XII. 16.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelethez

1. táblázat:  Agglomerációk 10 000 LE feletti szennyvízterheléssel, szennyvízbefogadásra érzékeny vizek vízgyûjtõin

Kiépítési határidõ: 2008. december 31.

A B C D

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett

1 Keszthely 113 590 +
2 Alsópáhok
3 Balatonederics
4 Balatongyörök
5 Cserszegtomaj
6 Felsõpáhok
7 Gyenesdiás
8 Hévíz
9 Karmacs

10 Keszthely
11 Nemesbük
12 Nemesvita
13 Rezi
14 Sármellék
15 Szentgyörgyvár +
16 Vindornyafok
17 Vonyarcvashegy
18 Zalavár
19 Kéthely 21 636 +
20 Balatonberény
21 Balatonfenyves
22 Balatonkeresztúr
23 Balatonmáriafürdõ
24 Balatonszentgyörgy
25 Balatonújlak
26 Fonyód-Alsóbélatelep
27 Fõnyed
28 Hollád
29 Kéthely
30 Somogyszentpál
31 Szegerdõ
32 Tikos
33 Vörs
34 Marcali 13 629 +
35 Csömend
36 Marcali +
37 Nikla
38 Nemesgulács 16 403 +
39 Ábrahámhegy +
40 Badacsonytomaj
41 Badacsonytördemic
42 Balatonrendes
43 Káptalantóti +
44 Kékkút
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1. táblázat:  Agglomerációk 10 000 LE feletti szennyvízterheléssel, szennyvízbefogadásra érzékeny vizek vízgyûjtõin

Kiépítési határidõ: 2008. december 31.

A B C D

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett

45 Kisapáti
46 Nemesgulács
47 Szigliget
48 Révfülöp 10 327 +
49 Balatonszepezd
50 Kõvágóörs
51 Révfülöp
52 Zánka
53 Tapolca 27 907 +
54 Gyulakeszi
55 Lesencefalu
56 Lesenceistvánd
57 Lesencetomaj
58 Sáska
59 Tapolca
60 Uzsa
61 Zalahaláp
62 Zalaegerszeg 126 463 +
63 Alibánfa
64 Alsónemesapáti +
65 Babosdöbréte
66 Bagod
67 Bak
68 Bocfölde
69 Boncodfölde +
70 Böde
71 Bucsuszentlászló
72 Csatár
73 Csonkahegyhát +
74 Dobronhegy +
75 Egervár
76 Gõsfa
77 Hagyárosbörönd +
78 Hottó
79 Kávás
80 Kemendollár
81 Keménfa
82 Kisbucsa +
83 Kiskutas
84 Kispáli
85 Lakhegy
86 Nagykutas
87 Nagypáli
88 Nemesapáti +
89 Nemeshetés +
90 Nemessándorháza
91 Nemesszentandrás
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1. táblázat:  Agglomerációk 10 000 LE feletti szennyvízterheléssel, szennyvízbefogadásra érzékeny vizek vízgyûjtõin

Kiépítési határidõ: 2008. december 31.

A B C D

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett

92 Németfalu +
93 Ozmánbük +
94 Pethõhenye
95 Pókaszepetk
96 Pusztaszentlászló +
97 Salomvár
98 Sárhida
99 Söjtör +

100 Teskánd
101 Vasboldogasszony
102 Vaspör +
103 Vöckönd
104 Zalaboldogfa
105 Zalacséb
106 Zalaegerszeg +
107 Zalaistvánd
108 Zalaszentgyörgy
109 Zalaszentiván
110 Zalaszentlõrinc
111 Zalakaros 14 008
112 Galambok
113 Garabonc
114 Nagyrada
115 Zalakaros
116 Zalamerenye
117 Zalaszabar
118 Zalaszentgrót 10 129
119 Batyk
120 Pakod
121 Zalabér
122 Zalaszentgrót
123 Zalavég
124 Összesen: 354 092

2. táblázat: Agglomerációk 15 000 LE-nél nagyobb szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ: 2010. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

1 Abony 20 961 + 
2 Abony
3 Kõröstetétlen
4 Törtel
5 Ajka 35 869
6 Ajka
7 Ajka (Padragkút)
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2. táblázat: Agglomerációk 15 000 LE-nél nagyobb szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ: 2010. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

8 Csehbánya
9 Farkasgyepû

10 Kislõd
11 Magyarpolány
12 Városlõd
13 Aszód 26 677 + 
14 Aszód
15 Bag
16 Domony
17 Galgamácsa + 
18 Hévízgyörk
19 Iklad
20 Kisnémedi + 
21 Püspökszilágy + 
22 Vácegres + 
23 Váckisújfalu + 
24 Baja 71 014 + 
25 Baja + 
26 Érsekcsanád + 
27 Sükösd + 
28 Vaskút + 
29 Balassagyarmat 31 634
30 Balassagyarmat
31 Csitár
32 Hugyag
33 Iliny
34 Ipolyszög
35 Nógrádmarcal
36 Õrhalom
37 Patvarc
38 Balatonfõkajár 16 499
39 Balatonfõkajár
40 Balatonkenese
41 Balatonvilágos
42 Füle
43 Lepsény
44 Mezõszentgyörgy
45 Balatonfüred 26 610
46 Aszófõ
47 Balatonakali
48 Balatonfüred
49 Balatonszõlõs
50 Balatonudvari
51 Dörgicse
52 Örvényes
53 Pécsely
54 Tihany
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2. táblázat: Agglomerációk 15 000 LE-nél nagyobb szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ: 2010. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

55 Vászoly
56 Balatonfûzfõ 28 899 + 
57 Alsóörs
58 Balatonalmádi
59 Balatonfüred

(Szívkórháztól K-re)
60 Balatonfûzfõ
61 Csopak
62 Felsõörs
63 Lovas
64 Paloznak
65 Balatonlelle 45 927 + 
66 Balatonboglár
67 Balatonlelle
68 Balatonõszöd
69 Balatonszemes
70 Buzsák
71 Fonyód + 
72 Lengyeltóti
73 Ordacsehi
74 Öreglak
75 Somogyvár
76 Szõlõsgyörök
77 Balmazújváros 21 463
78 Balmazújváros
79 Barcs 23 107
80 Babócsa
81 Barcs
82 Bélavár
83 Bolhó
84 Csokonyavisonta
85 Darány
86 Drávagárdony
87 Drávatamási
88 Heresznye
89 Istvándi
90 Kálmáncsa
91 Kastélyosdombó
92 Komlósd
93 Péterhida
94 Rinyaújlak
95 Somogyaracs
96 Szulok
97 Vízvár
98 Bátaszék 15 201 + 
99 Alsónána

100 Báta
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2. táblázat: Agglomerációk 15 000 LE-nél nagyobb szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ: 2010. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

101 Bátaapáti
102 Bátaszék
103 Kismórágy
104 Mórágy
105 Mõcsény
106 Bátonyterenye 19 411
107 Bátonyterenye
108 Dorogháza
109 Mátramindszent
110 Mátraverebély
111 Nemti
112 Szuha
113 Békés 22 369 + 
114 Békés
115 Békéscsaba 114 685 + 
116 Békéscsaba + 
117 Biatorbágy 16 254 +
118 Biatorbágy
119 Bicske 19 216
120 Bicske
121 Csabdi
122 Mány
123 Bonyhád 20 238 + 
124 Bonyhád
125 Cikó
126 Kakasd
127 Kismányok
128 Nagymányok
129 Budakeszi 20 066 + 
130 Budakeszi + 
131 Budapest 3 302 338 + 
132 Budapest + 
133 Nagykovácsi
134 Remeteszõlõs
135 Gyál + 
136 Üllõ
137 Vecsés
138 Budakalász + 
139 Kerepes
140 Kistarcsa
141 Nagytarcsa
142 Üröm
143 Budaörs + 
144 Cegléd 75 388 + 
145 Cegléd + 
146 Csongrád 21 114 + 
147 Csongrád
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2. táblázat: Agglomerációk 15 000 LE-nél nagyobb szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ: 2010. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

148 Csongrád-Bokros
149 Felgyõ + 
150 Csorna 24 678 + 
151 Bõsárkány + 
152 Csorna
153 Farád
154 Debrecen 456 166 + 
155 Debrecen + 
156 Ebes + 
157 Hajdúsámson + 
158 Mikepércs + 
159 Sáránd + 
160 Demecser 20 046 + 
161 Berkesz
162 Demecser
163 Gégény + 
164 Kék
165 Nyírtass
166 Pátroha
167 Székely
168 Dombóvár 26 709 + 
169 Attala + 
170 Dombóvár + 
171 Döbrököz + 
172 Kapospula
173 Dorog 16 773
174 Dorog
175 Tokodaltáró
176 Dunakeszi 89 629 + 
177 Csomád
178 Dunakeszi
179 Fót + 
180 Göd
181 Mogyoród
182 Dunaújváros 71 408 + 
183 Baracs + 
184 Dunaújváros
185 Kisapostag + 
186 Mezõfalva + 
187 Nagyvenyim + 
188 Dunavarsány 25 271 + 
189 Áporka
190 Délegyháza + 
191 Dunavarsány
192 Majosháza
193 Szigetszentmárton
194 Taksony
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2. táblázat: Agglomerációk 15 000 LE-nél nagyobb szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ: 2010. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

195 Écs 21 826 + 
196 Écs
197 Gyõrasszonyfa
198 Gyõrság
199 Nyalka
200 Nyúl
201 Pannonhalma
202 Pázmándfalu
203 Pér
204 Pér-Mindszentpuszta
205 Ravazd
206 Táp
207 Tarjánpuszta
208 Eger 83 375
209 Eger
210 Egerbakta
211 Egerszalók
212 Egerszólát
213 Felsõtárkány
214 Novaj
215 Ostoros
216 Érd 92 458 + 
217 Diósd
218 Érd + 
219 Tárnok
220 Esztergom 38 251 + 
221 Esztergom
222 Fertõendréd 17 393
223 Agyagosszergény
224 Fertõboz
225 Fertõd
226 Fertõendréd
227 Fertõhomok
228 Fertõszentmiklós
229 Fertõszéplak
230 Hegykõ
231 Hidegség
232 Petõháza
233 Sarród
234 Gárdony 37 519 + 
235 Gárdony
236 Kápolnásnyék
237 Nadap
238 Pázmánd
239 Sukoró
240 Velence
241 Vereb + 
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2. táblázat: Agglomerációk 15 000 LE-nél nagyobb szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ: 2010. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

242 Gödöllõ 46 385 + 
243 Gödöllõ + 
244 Gyomaendrõd 16 846
245 Gyomaendrõd
246 Gyömrõ 31 703
247 Ecser
248 Gyömrõ
249 Maglód
250 Gyöngyös 51 401 + 
251 Gyöngyös
252 Gyöngyöshalász
253 Gyöngyösoroszi
254 Gyöngyössolymos
255 Nagyréde
256 Gyõr 169 826 + 
257 Abda
258 Börcs
259 Gönyû + 
260 Gyõr
261 Gyõrújbarát
262 Gyõrújfalu
263 Ikrény
264 Kisbajcs
265 Koroncó
266 Nagybajcs
267 Nagyszentjános + 
268 Rábapatona
269 Töltéstava
270 Vámosszabadi
271 Vének
272 Hajdúböszörmény 59 023 + 
273 Bocskaikert
274 Hajdúböszörmény + 
275 Hajdúböszörmény-

Bodaszõlõ
+ 

276 Hajdúböszörmény-
Hajdúvid

277 Hajdúhadház 22 717 + 
278 Hajdúhadház + 
279 Téglás
280 Hajdúnánás 27 465 + 
281 Hajdúdorog
282 Hajdúnánás + 
283 Hajdúszoboszló 24 816 + 
284 Hajdúszoboszló + 
285 Hatvan 42 714 + 
286 Apc + 
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2. táblázat: Agglomerációk 15 000 LE-nél nagyobb szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ: 2010. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

287 Ecséd + 
288 Hatvan
289 Lõrinci (Selyp nélkül)
290 Szûcsi + 
291 Zagyvaszántó
292 Hódmezõvásárhely 102 683 + 
293 Hódmezõvásárhely + 
294 Jászapáti 25 685
295 Jászapáti
296 Jászkisér
297 Jászszentandrás
298 Jászberény 52 553 + 
299 Jászberény + 
300 Jászjákóhalma
301 Kalocsa 39 420 + 
302 Bátya
303 Drágszél
304 Dunaszentbenedek + 
305 Foktõ
306 Géderlak + 
307 Homokmégy
308 Kalocsa + 
309 Miske
310 Öregcsertõ
311 Szakmár
312 Uszód + 
313 Kaposvár 113 251 + 
314 Kaposvár
315 Kaposszerdahely + 
316 Magyaratád
317 Magyaregres
318 Mernye
319 Orci
320 Patalom
321 Sántos
322 Simonfa
323 Somogyaszaló
324 Somogyjád
325 Szentbalázs
326 Taszár
327 Várda
328 Zimány
329 Zselickislak
330 Zselicszentpál
331 Kapuvár 32 163 + 
332 Babót
333 Himod
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2. táblázat: Agglomerációk 15 000 LE-nél nagyobb szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ: 2010. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

334 Hövej
335 Kapuvár
336 Osli
337 Szárföld
338 Veszkény
339 Vitnyéd
340 Karcag 25 088 + 
341 Karcag + 
342 Kazincbarcika 55 304
343 Alsótelekes
344 Berente
345 Dövény
346 Égerszög
347 Felsõkelecsény
348 Felsõnyárád
349 Felsõtelekes
350 Izsófalva
351 Jákfalva
352 Kánó
353 Kazincbarcika
354 Kurityán
355 Martonyi
356 Meszes
357 Múcsony
358 Ormosbánya
359 Rudabánya
360 Sajóivánka
361 Szalonna
362 Szendrõ
363 Szõlõsardó
364 Szuhogy
365 Teresztenye
366 Zubogy
367 Kecskemét 234 534 + 
368 Ballószög + 
369 Helvécia
370 Kecskemét
371 Kerekegyháza
372 Kisbér 17 561 + 
373 Ászár
374 Bakonysárkány + 
375 Kisbér
376 Vérteskethely + 
377 Kiskõrös 15 501 + 
378 Kiskõrös + 
379 Kiskunfélegyháza 39 949 + 
380 Kiskunfélegyháza + 

27264 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 191. szám



2. táblázat: Agglomerációk 15 000 LE-nél nagyobb szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ: 2010. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

381 Kiskunhalas 42 392 + 
382 Kiskunhalas + 
383 Kisvárda 25 887 + 
384 Kisvárda + 
385 Komló 32 754
386 Bodolyabér
387 Komló
388 Liget
389 Magyarhertelend
390 Magyarszék
391 Mánfa
392 Mecsekpölöske
393 Körmend 17 508 + 
394 Körmend + 
395 Köröm 24 090 + 
396 Berzék
397 Gesztely
398 Hernádkak
399 Hernádnémeti
400 Köröm
401 Onga
402 Ónod
403 Sajóhidvég
404 Sajólád
405 Sajópetri
406 Kunsziget 19 040
407 Dunaszeg
408 Dunaszentpál
409 Gyõrladamér
410 Gyõrzámoly
411 Kunsziget
412 Lébény
413 Mecsér
414 Mosonszentmiklós
415 Öttevény
416 Madocsa 15 944
417 Bölcske
418 Dunaföldvár
419 Madocsa
420 Paks - Dunakömlõd
421 Makó 55 571 + 
422 Apátfalva + 
423 Földeák + 
424 Kiszombor
425 Magyarcsanád + 
426 Makó + 
427 Maroslele + 
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2. táblázat: Agglomerációk 15 000 LE-nél nagyobb szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ: 2010. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

428 Mátészalka 37 942 + 
429 Mátészalka
430 Nyírcsaholy + 
431 Nyírmeggyes + 
432 Ópályi
433 Mezõkovácsháza 18 757 + 
434 Mezõkovácsháza + 
435 Végegyháza + 
436 Mezõkövesd 21 840 + 
437 Mezõkövesd + 
438 Mezõtúr 21 944 + 
439 Mezõtúr
440 Miskolc 279 430 + 
441 Alsózsolca
442 Arnót
443 Bükkszentkereszt
444 Felsõzsolca
445 Kistokaj
446 Mályi
447 Miskolc + 
448 Nyékládháza
449 Szirmabesenyõ
450 Mohács 22 933
451 Lánycsók
452 Mohács
453 Monor 32 301 + 
454 Csévharaszt
455 Gomba
456 Monor
457 Monorierdõ
458 Péteri
459 Vasad
460 Mosonmagyaróvár 77 778 + 
461 Halászi
462 Levél
463 Máriakálnok
464 Mosonmagyaróvár
465 Nagyatád 47 994 + 
466 Bakháza + 
467 Görgeteg + 
468 Háromfa + 
469 Kutas + 
470 Lábod + 
471 Nagyatád + 
472 Ötvöskónyi + 
473 Rinyaszentkirály + 
474 Tarany + 
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2. táblázat: Agglomerációk 15 000 LE-nél nagyobb szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ: 2010. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

475 Nagykanizsa 103 977 + 
476 Bocska + 
477 Eszteregnye + 
478 Fityeház + 
479 Fûzvölgy + 
480 Homokkomárom + 
481 Hosszúvölgy + 
482 Iharos
483 Iharosberény
484 Inke
485 Liszó + 
486 Magyarszentmiklós + 
487 Magyarszerdahely + 
488 Nagykanizsa + 
489 Nagyrécse
490 Pogányszentpéter
491 Rigyác + 
492 Semjénháza + 
493 Surd + 
494 Szepetnek + 
495 Zalaszentbalázs + 
496 Nagykõrös 55 319 + 
497 Nagykõrös + 
498 Nyírbátor 25 240 + 
499 Nyírbátor
500 Nyírgyulaj + 
501 Nyírvasvári + 
502 Nyíregyháza 244 351 + 
503 Kálmánháza
504 Kótaj
505 Nyíregyháza + 
506 Nyírpazony
507 Ócsa 16 944
508 Felsõpakony
509 Inárcs
510 Ócsa
511 Orosháza 65 541 + 
512 Orosháza + 
513 Oroszlány 33 094
514 Kecskéd
515 Oroszlány
516 Ózd 37 939 + 
517 Farkaslyuk + 
518 Ózd + 
519 Paks 22 643 + 
520 Paks
521 Pécel 15 925 + 
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2. táblázat: Agglomerációk 15 000 LE-nél nagyobb szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ: 2010. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

522 Pécel + 
523 Pécs 257 801 + 
524 Bakonya
525 Boda
526 Bogád + 
527 Cserkút
528 Gyód
529 Keszü
530 Kozármisleny
531 Kõvágószõlõs
532 Kõvágótõttõs
533 Nagykozár + 
534 Pécs
535 Pellérd
536 Romonya + 
537 Pilisvörösvár 18 586 + 
538 Pilisvörösvár + 
539 Püspökladány 16 561 + 
540 Püspökladány + 
541 Ráckeve 26 759 + 
542 Apaj
543 Dömsöd
544 Lórév
545 Makád
546 Ráckeve + 
547 Szigetbecse
548 Sajószentpéter 17 715 + 
549 Alacska
550 Kondó
551 Parasznya
552 Radostyán
553 Sajókápolna
554 Sajólászlófalva
555 Sajószentpéter + 
556 Varbó
557 Salgótarján 48 420
558 Kazár
559 Mátraszele
560 Salgótarján
561 Somoskõújfalu
562 Vizslás
563 Sárbogárd 15 609
564 Sárbogárd
565 Sárospatak 21 703 + 
566 Bodrogolaszi
567 Erdõhorváti
568 Háromhuta
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2. táblázat: Agglomerációk 15 000 LE-nél nagyobb szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ: 2010. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

569 Hercegkút
570 Komlóska
571 Makkoshotyka
572 Olaszliszka + 
573 Sárazsadány + 
574 Sárospatak + 
575 Tolcsva
576 Vámosújfalu
577 Sárvár 31 209 + 
578 Rábapaty + 
579 Sárvár + 
580 Sátoraljaújhely 21 713 + 
581 Alsóregmec
582 Mikóháza
583 Sátoraljaújhely
584 Siófok 78 407 + 
585 Balatonendréd + 
586 Balatonföldvár
587 Balatonszabadi
588 Balatonszárszó
589 Balatonvilágos

(I. szvrégióhoz)
590 Kõröshegy
591 Siófok + 
592 Siójut
593 Szántód
594 Zamárdi
595 Sopron 171 235 +
596 Ágfalva
597 Fertõrákos
598 Harka
599 Kópháza
600 Sopron
601 Sopron (Sopronkõhida)
602 Sülysáp 26 260 + 
603 Kóka + 
604 Mende + 
605 Sülysáp + 
606 Tápiószecsõ + 
607 Úri + 
608 Szarvas 20 982 + 
609 Szarvas + 
610 Százhalombatta 20 327 + 
611 Százhalombatta
612 Szécsény 24 076 + 
613 Endrefalva
614 Hollókõ
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2. táblázat: Agglomerációk 15 000 LE-nél nagyobb szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ: 2010. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

615 Karancsság
616 Ludányhalászi
617 Magyargéc
618 Nagylóc
619 Nógrádmegyer
620 Nógrádsipek
621 Nógrádszakál
622 Piliny
623 Rimóc
624 Szalmatercs
625 Szécsény
626 Szécsényfelfalu
627 Varsány
628 Szeged 333 782 + 
629 Deszk
630 Kübekháza
631 Szeged + 
632 Tiszasziget
633 Újszentiván
634 Székesfehérvár 232 181 + 
635 Jenõ
636 Nádasdladány
637 Pákozd + 
638 Pátka + 
639 Sárkeszi
640 Sárszentmihály
641 Seregélyes + 
642 Székesfehérvár + 
643 Úrhida
644 Szekszárd 55 964 + 
645 Szekszárd + 
646 Szentendre 77 819 + 
647 Csobánka
648 Dunabogdány
649 Kisoroszi
650 Leányfalu
651 Pócsmegyer
652 Pomáz + 
653 Szentendre + 
654 Szigetmonostor + 
655 Tahitótfalu
656 Szentes 77 946
657 Szentes
658 Szentgotthárd 16 871
659 Alsószölnök
660 Csörötnek
661 Gasztony
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2. táblázat: Agglomerációk 15 000 LE-nél nagyobb szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ: 2010. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

662 Magyarlak
663 Rábagyarmat
664 Rátót
665 Rönök
666 Szakonyfalu
667 Szentgotthárd
668 Vasszentmihály
669 Szerencs 19 303 + 
670 Bekecs + 
671 Legyesbénye + 
672 Mád
673 Mezõzombor + 
674 Rátka + 
675 Szerencs + 
676 Szigetszentmiklós 33 248 + 
677 Szigetszentmiklós
678 Szolnok 118 145 + 
679 Besenyszög + 
680 Jászalsószentgyörgy
681 Rákóczifalva
682 Rákócziújfalu
683 Szajol
684 Szászberek
685 Szolnok
686 Tiszajenõ
687 Tiszapüspöki + 
688 Tiszavárkony
689 Tószeg
690 Újszász
691 Vezseny
692 Zagyvarékas
693 Szombathely 162 693 +
694 Balogunyom
695 Bozsok
696 Bucsu
697 Cák
698 Dozmat
699 Gencsapáti
700 Gyöngyösfalu
701 Kisunyom
702 Kõszeg
703 Kõszegdoroszló
704 Kõszegpaty
705 Kõszegszerdahely
706 Lukácsháza
707 Nárai
708 Nemesbõd
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2. táblázat: Agglomerációk 15 000 LE-nél nagyobb szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ: 2010. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

709 Nemescsó
710 Perenye
711 Pusztacsó
712 Salköveskút
713 Sé
714 Sorokpolány
715 Söpte
716 Szombathely
717 Tanakajd
718 Táplánszentkereszt
719 Torony
720 Vasasszonyfa
721 Vassurány
722 Vasszécseny
723 Velem
724 Vép
725 Tápiószele 16 749 + 
726 Farmos
727 Tápiógyörgye + 
728 Tápiószele + 
729 Tápiószentmárton-

Göbölyjárás
730 Újszilvás + 
731 Tápiószentmárton + 
732 Bénye + 
733 Káva + 
734 Pánd + 
735 Tápióbicske + 
736 Tápióság + 
737 Tápiószentmárton + 
738 Tata 37 685 + 
739 Baj
740 Tata
741 Tatabánya 160 741 + 
742 Környe
743 Szárliget
744 Tatabánya
745 Várgesztes
746 Vértessomló
747 Vértesszõlõs
748 Tét 16 286 + 
749 Felpéc
750 Gyömöre
751 Gyõrszemere + 
752 Kajárpéc
753 Sokorópátka
754 Szerecseny
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2. táblázat: Agglomerációk 15 000 LE-nél nagyobb szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ: 2010. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

755 Tényõ + 
756 Tét
757 Tiszafüred 16 923 + 
758 Tiszafüred
759 Tiszaszõlõs + 
760 Tiszaújváros 21 857 + 
761 Nagycsécs + 
762 Sajóörös + 
763 Sajószöged
764 Tiszaújváros
765 Tokaj 16 341 + 
766 Bodrogkeresztúr
767 Bodrogkisfalud
768 Csobaj + 
769 Erdõbénye + 
770 Szegi
771 Szegilong + 
772 Taktabáj + 
773 Tarcal + 
774 Tiszaladány + 
775 Tiszatardos + 
776 Tokaj + 
777 Tolna 23 289 + 
778 Bogyiszló
779 Dunaszentgyörgy
780 Fácánkert
781 Fadd
782 Gerjen
783 Tolna
784 Tököl 50 082 + 
785 Halásztelek
786 Szigetcsép
787 Szigethalom
788 Szigetújfalu
789 Tököl
790 Törökbálint 23 697
791 Törökbálint
792 Törökszentmiklós 24 290 + 
793 Törökszentmiklós + 
794 Vác 108 094 + 
795 Csörög + 
796 Dömös
797 Kismaros
798 Kosd + 
799 Nagymaros + 
800 Õrbottyán
801 Pilismarót
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2. táblázat: Agglomerációk 15 000 LE-nél nagyobb szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ: 2010. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

802 Szendehely
803 Szokolya
804 Szõdliget
805 Vác
806 Vácduka + 
807 Váchartyán + 
808 Vácrátót + 
809 Verõce
810 Visegrád + 
811 Vásárosnamény 16 552
812 Gemzse
813 Gyüre
814 Ilk
815 Kisvarsány
816 Nagyvarsány
817 Olcsva
818 Vásárosnamény
819 Veresegyház 33 186 + 
820 Erdõkertes + 
821 Szada + 
822 Veresegyház + 
823 Összesen: 10 189 195

3. táblázat: Agglomerációk 10 000–15 000 LE közötti szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ: 2015. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

1 Aba 13 831 + 
2 Aba + 
3 Káloz + 
4 Sárkeresztúr + 
5 Soponya + 
6 Abádszalók 14 997 + 
7 Abádszalók + 
8 Kunhegyes
9 Albertirsa 14 334 + 

10 Albertirsa + 
11 Bábolna 10 653 + 
12 Bábolna
13 Boldva 11 734 + 
14 Boldva
15 Borsodszirák
16 Damak
17 Hangács
18 Nyomár
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3. táblázat: Agglomerációk 10 000–15 000 LE közötti szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ: 2015. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

19 Sajóecseg + 
20 Sajókeresztúr + 
21 Sajópálfalva
22 Sajósenye
23 Sajóvámos
24 Ziliz
25 Bük 11 098 + 
26 Bük
27 Celldömölk 14 237 + 
28 Celldömölk + 
29 Csömör 11 161 + 
30 Csömör + 
31 Csurgó 14 829 + 
32 Berzence
33 Csurgó
34 Csurgónagymarton
35 Gyékényes
36 Porrog + 
37 Porrogszentkirály + 
38 Somogyudvarhely
39 Szenta + 
40 Zákány
41 Zákányfalu
42 Edelény 13 952 + 
43 Edelény
44 Emõd 11 548 + 
45 Bükkaranyos
46 Emõd
47 Harsány
48 Kisgyõr
49 Fehérgyarmat 13 575 + 
50 Fehérgyarmat
51 Kérsemjén
52 Nábrád
53 Panyola
54 Forráskút 13 084 + 
55 Bordány + 
56 Forráskút + 
57 Üllés + 
58 Zsombó + 
59 Füzesabony 12 165 + 
60 Besenyõtelek
61 Dormánd
62 Füzesabony
63 Hédervár 10 172
64 Ásványráró
65 Darnózseli
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3. táblázat: Agglomerációk 10 000–15 000 LE közötti szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ: 2015. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

66 Dunaremete
67 Hédervár
68 Károlyháza
69 Kimle
70 Kisbodak
71 Lipót
72 Püski
73 Heves 14 546 + 
74 Heves
75 Hosszúpályi 10 151 + 
76 Hajdúbagos + 
77 Hosszúpályi + 
78 Monostorpályi + 
79 Ibrány 14 724
80 Ibrány
81 Nagyhalász
82 Isaszeg 11 692 + 
83 Isaszeg
84 Izsák 11 370 + 
85 Ágasegyháza
86 Izsák + 
87 Orgovány
88 Jánossomorja 10 449
89 Jánossomorja
90 Mosonszolnok
91 Újrónafõ
92 Várbalog
93 Kaba 10 211 + 
94 Báránd + 
95 Kaba + 
96 Tetétlen + 
97 Kisköre 11 306 + 
98 Kisköre
99 Poroszló

100 Sarud
101 Tiszanána
102 Újlõrincfalva
103 Kiskunlacháza 10 238 + 
104 Kiskunlacháza + 
105 Kiskunmajsa 13 363 + 
106 Kiskunmajsa + 
107 Kistelek 11 055 + 
108 Kistelek + 
109 Kisújszállás 11 930 + 
110 Kisújszállás
111 Kunszentmárton 11 363 + 
112 Kunszentmárton
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3. táblázat: Agglomerációk 10 000–15 000 LE közötti szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ: 2015. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

113 Lajosmizse 13 599 + 
114 Lajosmizse + 
115 Lenti 14 300
116 Csesztreg
117 Iklódbördõce
118 Kerkabarabás
119 Lenti
120 Zalabaksa
121 Mezõberény 11 835 + 
122 Mezõberény + 
123 Mórahalom 13 935 + 
124 Mórahalom + 
125 Zákányszék + 
126 Nádudvar 10 993 + 
127 Nádudvar + 
128 Nagykálló 12 082 + 
129 Biri
130 Nagykálló
131 Nagykáta 13 036 + 
132 Nagykáta
133 Pásztó 11 349 + 
134 Pásztó + 
135 Pilis 11 492
136 Pilis
137 Ráckeresztúr 12 361 + 
138 Gyúró
139 Martonvásár
140 Ráckeresztúr
141 Tordas
142 Sarkad 11 885 + 
143 Sarkad + 
144 Siklós 11 238 + 
145 Siklós
146 Solt 12 485 + 
147 Dunatetétlen
148 Solt
149 Soltvadkert 14 748 + 
150 Soltvadkert
151 Solymár 14 514 + 
152 Pilisszentiván
153 Solymár + 
154 Sümeg 12 984 + 
155 Bazsi
156 Dabronc + 
157 Gógánfa + 
158 Hetyefõ + 
159 Sümeg
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3. táblázat: Agglomerációk 10 000–15 000 LE közötti szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ: 2015. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

160 Sümegprága
161 Ukk + 
162 Zalaerdõd + 
163 Zalagyömörõ + 
164 Szatymaz 12 890 + 
165 Sándorfalva + 
166 Szatymaz + 
167 Szentlõrinckáta 12 293 + 
168 Jászfelsõszentgyörgy + 
169 Szentlõrinckáta + 
170 Szentmártonkáta + 
171 Tóalmás + 
172 Szigetvár 14 335
173 Csertõ
174 Szentegát
175 Szigetvár
176 Tát 11 973
177 Tát
178 Tokod
179 Tiszaföldvár 14 976 + 
180 Tiszaföldvár + 
181 Tiszakécske 14 269 + 
182 Tiszakécske + 
183 Tiszavasvári 14 113
184 Szorgalmatos
185 Tiszavasvári
186 Tura 10 708
187 Galgahévíz
188 Tura
189 Túrkeve 10 393 + 
190 Túrkeve
191 Újfehértó 14 085 + 
192 Újfehértó + 
193 Összesen: 676 639
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4. táblázat: Agglomerációk 2000–10 000 LE közötti szennyvízterheléssel, szennyvízbefogadásra érzékeny vizek vízgyûjtõin 

Kiépítési határidõ: 2015. december 31.

A B C D

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett

1 Hegyesd 2 757 +
2 Hegyesd
3 Kapolcs
4 Monostorapáti
5 Taliándörögd
6 Vigántpetend
7 Kehidakustány 9 967 +
8 Kehidakustány
9 Vindornyaszõlõs

10 Zalaszentlászló
11 Lovasberény 2 733 +
12 Lovasberény +
13 Nagyvázsony 5 039
14 Barnag
15 Hidegkút
16 Mencshely
17 Nagyvázsony
18 Pula
19 Tótvázsony
20 Vöröstó
21 Õriszentpéter 2 373
22 Kisrákos
23 Nagyrákos
24 Õriszentpéter
25 Pankasz
26 Viszák
27 Várvölgy 2 175 +
28 Várvölgy
29 Vindornyalak
30 Zalaszántó
31 Zalakomár 4 414
32 Balatonmagyaród
33 Nemesvid
34 Somogysimonyi
35 Zalakomár
36 Zalalövõ 3 997 +
37 Csöde
38 Felsõjánosfa
39 Szõce
40 Zalalövõ
41 Zámoly 3 124 +
42 Gánt
43 Zámoly
44 Összesen: 36 579
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5. táblázat: Agglomerációk 2000–10 000 LE közötti szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ:
2015. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

1 Abaújszántó 8 132
2 Abaújkér
3 Abaújszántó
4 Golop
5 Monok
6 Tállya
7 Ács 9 521 + 
8 Ács
9 Adács 9 916

10 Adács
11 Atkár
12 Csány
13 Vámosgyörk
14 Ádánd 2 344 + 
15 Ádánd + 
16 Adony 4 666 + 
17 Adony
18 Ajak 3 972 + 
19 Ajak
20 Alap 2 005 + 
21 Alap + 
22 Alattyán 2 434
23 Alattyán
24 Algyõ 7 153 + 
25 Algyõ + 
26 Almásfüzitõ 2 821 + 
27 Almásfüzitõ
28 Alsónémedi 5 311 + 
29 Alsónémedi
30 Apagy 7 873 + 
31 Apagy + 
32 Napkor + 
33 Nyírtét + 
34 Apostag 7 450
35 Apostag
36 Dunavecse
37 Aranyosapáti 2 023 + 
38 Aranyosapáti + 
39 Arló 3 785 + 
40 Arló
41 Ásotthalom 4 623 + 
42 Ásotthalom + 
43 Bácsalmás 8 065 + 
44 Bácsalmás + 
45 Bácsbokod 4 621 + 
46 Bácsbokod + 

27280 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 191. szám



5. táblázat: Agglomerációk 2000–10 000 LE közötti szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ:
2015. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

47 Bagamér 2 553 + 
48 Bagamér + 
49 Bakonybánk 2 222 + 
50 Bakonybánk + 
51 Réde + 
52 Bakonyszentlászló 2 132
53 Bakonyszentlászló
54 Fenyõfõ
55 Bakonyszombathely 3 148 + 
56 Bakonyszombathely
57 Bársonyos + 
58 Kerékteleki + 
59 Baks 2 491 + 
60 Baks + 
61 Baktalórántháza 4 412 + 
62 Baktalórántháza
63 Balástya 4 000 + 
64 Balástya + 
65 Balkány 7 906 + 
66 Balkány + 
67 Bana 6 428 + 
68 Bana
69 Bõny
70 Mezõörs
71 Rétalap
72 Bátor 2 094
73 Bátor
74 Egerbocs
75 Hevesaranyos
76 Szúcs
77 Battonya 5 882 + 
78 Battonya + 
79 Béb 6 288 + 
80 Adásztevel
81 Bakonykoppány + 
82 Bakonyszücs + 
83 Béb
84 Csót
85 Homokbödöge
86 Nagygyimót
87 Nagytevel
88 Ugod
89 Békéssámson 2 434 + 
90 Békéssámson + 
91 Békésszentandrás 4 008
92 Békésszentandrás
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5. táblázat: Agglomerációk 2000–10 000 LE közötti szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ:
2015. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

93 Bélapátfalva 3 255
94 Bélapátfalva
95 Berekfürdõ 2 068
96 Berekfürdõ
97 Beremend 3 932 + 
98 Beremend + 
99 Berhida 9 120 + 

100 Berhida
101 Csajág
102 Küngös
103 Papkeszi
104 Bezenye 9 108 + 
105 Bezenye
106 Dunakiliti
107 Dunakiliti-Tejfalusziget
108 Dunasziget
109 Feketeerdõ
110 Rajka
111 Biharkeresztes 5 388
112 Ártánd
113 Biharkeresztes
114 Biharnagybajom 5 671 + 
115 Biharnagybajom + 
116 Sárrétudvari + 
117 Bodajk 7 889
118 Balinka
119 Bodajk
120 Csákberény
121 Csókakõ
122 Söréd
123 Bogács 6 415
124 Bogács
125 Bükkzsérc
126 Cserépfalu
127 Cserépváralja
128 Tard
129 Bokod 4 147
130 Bokod
131 Boldog 3 331 + 
132 Boldog + 
133 Bóly 6 745
134 Babarc
135 Bóly
136 Szajk
137 Borsodbóta 5 303
138 Borsodbóta
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5. táblázat: Agglomerációk 2000–10 000 LE közötti szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ:
2015. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

139 Bükkmogyorósd
140 Csernely
141 Csokvaomány
142 Lénárddaróc
143 Nekézseny
144 Sáta
145 Uppony
146 Borsodnádasd 3 834 + 
147 Borsodnádasd
148 Bõcs 2 971
149 Bõcs
150 Böhönye 2 492
151 Böhönye
152 Bököny 3 472 + 
153 Bököny + 
154 Bucsa 2 251 + 
155 Bucsa + 
156 Bugac 3 138 + 
157 Bugac + 
158 Bugyi 6 277 + 
159 Bugyi
160 Buják 2 238 + 
161 Buják + 
162 Cece 2 794 + 
163 Cece + 
164 Cibakháza 4 464 + 
165 Cibakháza + 
166 Cigánd 5 438
167 Cigánd
168 Tiszakarád
169 Csabrendek 3 253
170 Csabrendek
171 Csákvár 5 530 + 
172 Csákvár + 
173 Csanádapáca 2 729 + 
174 Csanádapáca + 
175 Csanádpalota 3 264 + 
176 Csanádpalota + 
177 Csanytelek 2 848 + 
178 Csanytelek + 
179 Csegöld 2 612 + 
180 Csegöld + 
181 Jánkmajtis + 
182 Csemõ 7 079 + 
183 Csemõ + 
184 Mikebuda + 
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5. táblázat: Agglomerációk 2000–10 000 LE közötti szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ:
2015. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

185 Csenger 7 511 + 
186 Csenger + 
187 Csengõd 6 762 + 
188 Akasztó
189 Csengõd
190 Tabdi
191 Csép 2 577 + 
192 Csép + 
193 Ete + 
194 Tárkány + 
195 Csepreg 6 596 + 
196 Csepreg
197 Gyalóka
198 Horvátzsidány
199 Kiszsidány
200 Ólmod
201 Répcevis
202 Szakony
203 Zsira
204 Cserháthaláp 3 925
205 Cserháthaláp
206 Cserhátsurány
207 Csesztve
208 Debercsény
209 Magyarnándor
210 Mohora
211 Cserkeszõlõ 2 243 + 
212 Cserkeszõlõ + 
213 Csolnok 3 833 + 
214 Csolnok
215 Csólyospálos 2 013 + 
216 Csólyospálos + 
217 Csorvás 5 393 + 
218 Csorvás
219 Dad 2 747 + 
220 Dad
221 Kömlõd
222 Dány 4 700
223 Dány
224 Dávod 2 204 + 
225 Dávod + 
226 Decs 8 570 + 
227 Decs
228 Õcsény
229 Sárpilis
230 Várdomb
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5. táblázat: Agglomerációk 2000–10 000 LE közötti szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ:
2015. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

231 Dejtár 5 735 + 
232 Dejtár
233 Drégelypalánk
234 Hont + 
235 Ipolyvece
236 Patak
237 Derecske 8 980 + 
238 Derecske + 
239 Dévaványa 8 990 + 
240 Dévaványa
241 Doboz 4 345 + 
242 Doboz + 
243 Dombegyház 2 064 + 
244 Dombegyház + 
245 Dombrád 4 134 + 
246 Dombrád
247 Domoszló 2 108 +
248 Domoszló
249 Döge 4 632
250 Döge
251 Fényeslitke
252 Dunaalmás 3 620
253 Dunaalmás
254 Neszmély
255 Dunapataj 3 347 + 
256 Dunapataj + 
257 Dunaszekcsõ 3 274
258 Bár
259 Dunaszekcsõ
260 Egyek 5 284 + 
261 Egyek
262 Egyházashetye 4 029 + 
263 Borgáta + 
264 Egyházashetye + 
265 Káld + 
266 Köcsk + 
267 Elek 5 179 + 
268 Elek + 
269 Elõszállás 2 233 + 
270 Elõszállás + 
271 Encs 9 714
272 Encs
273 Gibárt
274 Méra
275 Encsencs 7 192 + 
276 Encsencs + 
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5. táblázat: Agglomerációk 2000–10 000 LE közötti szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ:
2015. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

277 Nyírbéltek + 
278 Piricse + 
279 Enying 7 767 + 
280 Enying + 
281 Ercsi 9 849 +  
282 Ercsi
283 Erdõtelek 3 306 + 
284 Erdõtelek + 
285 Érsekvadkert 5 191
286 Érsekvadkert
287 Szátok
288 Tereske
289 Fábiánsebestyén 2 334 + 
290 Fábiánsebestyén + 
291 Fajsz 4 932
292 Dusnok
293 Fajsz
294 Fegyvernek 6 629 + 
295 Fegyvernek + 
296 Fehérvárcsurgó 2 072
297 Fehérvárcsurgó
298 Forró 5 282
299 Fancsal
300 Forró
301 Hernádbûd
302 Hernádszentandrás
303 Ináncs
304 Pere
305 Fülöpszállás 3 660
306 Fülöpszállás
307 Soltszentimre
308 Füzesgyarmat 7 123 + 
309 Füzesgyarmat + 
310 Gádoros 3 833 + 
311 Gádoros + 
312 Galgaguta 6 029
313 Becske
314 Bercel
315 Galgaguta
316 Legénd
317 Nógrádkövesd
318 Nógrádsáp
319 Szécsénke
320 Gara 2 823 + 
321 Gara + 
322 Gávavencsellõ 4 469 + 
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5. táblázat: Agglomerációk 2000–10 000 LE közötti szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ:
2015. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

323 Balsa
324 Gávavencsellõ + 
325 Gellénháza 2 481
326 Gellénháza
327 Nagylengyel
328 Ormándlak
329 Gönc 2 064 + 
330 Gönc + 
331 Görbeháza 2 613 + 
332 Görbeháza + 
333 Gyermely 3 252 + 
334 Gyermely
335 Szomor
336 Gyöngyöspata 3 009 + 
337 Gyöngyöspata
338 Gyöngyöstarján 3 070
339 Gyöngyöstarján
340 Gyulaháza 6 307 + 
341 Anarcs + 
342 Gyulaháza + 
343 Nyírkarász + 
344 Hajdúszovát 3 087 + 
345 Hajdúszovát + 
346 Hajós 5 938 + 
347 Császártöltés + 
348 Hajós
349 Halmaj 7 885
350 Csobád
351 Felsõdobsza
352 Halmaj
353 Hernádkércs
354 Kázsmárk
355 Kiskinizs
356 Léh
357 Nagykinizs
358 Rásonysápberencs
359 Szentistvánbaksa
360 Harkány 6 392
361 Harkány
362 Harta 4 980 + 
363 Harta
364 Hegyeshalom 4 817 + 
365 Hegyeshalom
366 Héhalom 5 143
367 Bér
368 Egyházasdengeleg + 
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5. táblázat: Agglomerációk 2000–10 000 LE közötti szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ:
2015. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

369 Héhalom + 
370 Kisbágyon + 
371 Palotás + 
372 Szirák
373 Hercegszántó 2 008 + 
374 Hercegszántó + 
375 Heréd 2 703 + 
376 Heréd
377 Nagykökényes
378 Herend 7 269
379 Bánd
380 Herend
381 Szentgál
382 Hidasnémeti 3 062 + 
383 Hernádszurdok + 
384 Hidasnémeti + 
385 Tornyosnémeti + 
386 Himesháza 2 569
387 Görcsönydoboka
388 Himesháza
389 Székelyszabar
390 Szûr
391 Hodász 3 699 + 
392 Hodász + 
393 Horpács 4 676
394 Borsosberény
395 Horpács
396 Nagyoroszi
397 Pusztaberki
398 Hort 3 856 + 
399 Hort
400 Hõgyész 3 015
401 Hõgyész
402 Hunyadfalva 5 308 + 
403 Csataszög
404 Hunyadfalva + 
405 Kõtelek + 
406 Nagykörû
407 Tiszasüly
408 Igal 2 957 + 
409 Igal + 
410 Iregszemcse 2 680 + 
411 Iregszemcse + 
412 Ivánc 3 025 + 
413 Csákánydoroszló
414 Ivánc
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5. táblázat: Agglomerációk 2000–10 000 LE közötti szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ:
2015. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

415 Iváncsa 6 732
416 Beloiannisz
417 Besnyõ
418 Iváncsa
419 Ják 2 715 + 
420 Ják
421 Jakabszállás 2 645 + 
422 Jakabszállás + 
423 Jánoshalma 9 617 + 
424 Jánoshalma + 
425 Jánosháza 4 268 + 
426 Duka + 
427 Jánosháza
428 Karakó + 
429 Keléd + 
430 Kemenespálfa + 
431 Kissomlyó + 
432 Nemeskeresztúr + 
433 Jánoshida 2 785 + 
434 Jánoshida + 
435 Jászárokszállás 8 212
436 Jászárokszállás
437 Jászdózsa 2 174
438 Jászdózsa
439 Jászfényszaru 7 768 + 
440 Jászfényszaru
441 Pusztamonostor + 
442 Jászkarajenõ 2 811 + 
443 Jászkarajenõ + 
444 Jászladány 5 922 + 
445 Jászladány + 
446 Jászszentlászló 5 369 + 
447 Jászszentlászló + 
448 Szank
449 Jobbágyi 2 289 + 
450 Jobbágyi + 
451 Kadarkút 2 674 + 
452 Kadarkút + 
453 Kál 9 799 + 
454 Aldebrõ + 
455 Feldebrõ + 
456 Kál + 
457 Kápolna + 
458 Kompolt + 
459 Tófalu + 
460 Kállósemjén 4 047 + 
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5. táblázat: Agglomerációk 2000–10 000 LE közötti szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ:
2015. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

461 Kállósemjén + 
462 Kaposmérõ 2 501 + 
463 Kaposmérõ + 
464 Karácsond 3 178 + 
465 Karácsond + 
466 Karád 3 247 + 
467 Karád + 
468 Kötcse + 
469 Nagycsepely + 
470 Szólád + 
471 Teleki + 
472 Karancslapujtõ 8 709
473 Etes
474 Karancsalja
475 Karancsberény
476 Karancskeszi
477 Karancslapujtõ
478 Katymár 2 229 + 
479 Katymár + 
480 Kecel 8 892 + 
481 Kecel + 
482 Kelebia 3 810 + 
483 Kelebia + 
484 Kemecse 5 635 + 
485 Kemecse
486 Kenderes 5 971 + 
487 Kenderes + 
488 Kenézlõ 2 777
489 Györgytarló
490 Kenézlõ
491 Viss
492 Zalkod
493 Kenyeri 2 930 + 
494 Csönge
495 Kenyeri
496 Ostffyasszonyfa
497 Pápoc
498 Kerecsend 3 483
499 Demjén
500 Kerecsend
501 Kétegyháza 4 250 + 
502 Kétegyháza + 
503 Királyszentistván 3 652
504 Királyszentistván
505 Litér
506 Sóly
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5. táblázat: Agglomerációk 2000–10 000 LE közötti szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ:
2015. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

507 Vilonya
508 Kisláng 2 676 + 
509 Kisláng + 
510 Kisléta 2 280 + 
511 Kisléta + 
512 Kisszállás 2 558 + 
513 Kisszállás + 
514 Kocs 2 980 + 
515 Kocs
516 Kocsord 3 629
517 Kocsord
518 Komádi 5 607
519 Komádi
520 Kondoros 5 404 + 
521 Kondoros + 
522 Konyár 2 099 + 
523 Konyár + 
524 Kölcse 2 973 + 
525 Fülesd
526 Kölcse
527 Sonkád
528 Körösladány 5 653 + 
529 Körösladány + 
530 Köröstarcsa 2 662 + 
531 Köröstarcsa + 
532 Kunágota 5 320 + 
533 Almáskamarás + 
534 Kunágota + 
535 Nagykamarás + 
536 Kunfehértó 2 089 + 
537 Kunfehértó + 
538 Kunmadaras 5 570 + 
539 Kunmadaras + 
540 Kunszentmiklós 9 572 + 
541 Kunszentmiklós + 
542 Lábatlan 4 066 + 
543 Lábatlan
544 Nyergesújfalu
545 Lajoskomárom 4 368 + 
546 Dég + 
547 Lajoskomárom + 
548 Lakitelek 4 848
549 Lakitelek
550 Leányvár 8 115
551 Kesztölc
552 Leányvár
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5. táblázat: Agglomerációk 2000–10 000 LE közötti szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ:
2015. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

553 Piliscsév
554 Létavértes 8 068 + 
555 Létavértes + 
556 Levelek 8 692 + 
557 Besenyõd
558 Levelek
559 Magy + 
560 Ófehértó + 
561 Litke 2 819
562 Egyházasgerge
563 Ipolytarnóc
564 Litke
565 Mihálygerge
566 Lovászi 4 428
567 Csörnyeföld
568 Dobri
569 Kerkaszentkirály
570 Kerkateskánd
571 Lenti - Máhomfa
572 Lovászi
573 Muraszemenye
574 Szécsisziget
575 Tormafölde
576 Tornyiszentmiklós
577 Lõkösháza 4 083 + 
578 Kevermes + 
579 Lõkösháza + 
580 Lövõ 7 322 + 
581 Egyházasfalu
582 Lövõ
583 Sopronhorpács
584 Újkér
585 Und
586 Völcsej
587 Madaras 3 046 + 
588 Madaras + 
589 Mágocs 3 600 + 
590 Mágocs
591 Magyarbánhegyes 2 762 + 
592 Magyarbánhegyes + 
593 Maklár 6 116 + 
594 Andornaktálya
595 Maklár
596 Nagytálya
597 Mándok 4 415
598 Mándok

27292 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 191. szám



5. táblázat: Agglomerációk 2000–10 000 LE közötti szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ:
2015. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

599 Máriapócs 4 956 + 
600 Máriapócs + 
601 Pócspetri + 
602 Mátraterenye 4 038 + 
603 Mátranovák + 
604 Mátraterenye
605 Máza 8 165
606 Györe
607 Izmény
608 Kárász
609 Köblény
610 Magyaregregy
611 Máza
612 Szalatnak
613 Szászvár
614 Váralja
615 Vékény
616 Mecseknádasd 3 941
617 Hidas
618 Mecseknádasd
619 Óbánya
620 Medgyesegyháza 3 855 + 
621 Medgyesegyháza + 
622 Megyaszó 4 496
623 Alsódobsza
624 Megyaszó
625 Sóstófalva
626 Újcsanálos
627 Meggyeskovácsi 7 483
628 Csempeszkopács
629 Gyanógeregye
630 Ikervár
631 Meggyeskovácsi
632 Nemeskolta
633 Rum
634 Sorkifalud
635 Sorkikápolna
636 Zsennye
637 Méhkerék 2 125 + 
638 Méhkerék + 
639 Mélykút 5 468 + 
640 Mélykút + 
641 Mérk 4 288 + 
642 Mérk + 
643 Tiborszállás + 
644 Vállaj + 
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5. táblázat: Agglomerációk 2000–10 000 LE közötti szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ:
2015. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

645 Mezõcsát 9 060 + 
646 Hejõpapi
647 Igrici
648 Mezõcsát
649 Mezõhegyes 5 827 + 
650 Mezõhegyes + 
651 Mezõladány 4 698 + 
652 Mezõladány + 
653 Tornyospálca + 
654 Újkenéz + 
655 Mezõszilas 2 182
656 Mezõszilas
657 Mindszent 7 654 + 
658 Mindszent + 
659 Mocsa 2 599 + 
660 Mocsa
661 Mónosbél 3 400
662 Balaton
663 Bekölce
664 Bükkszentmárton
665 Mikófalva
666 Mónosbél
667 Murakeresztúr 2 047
668 Murakeresztúr
669 Nagybajom 4 565 + 
670 Nagybajom + 
671 Nagybaracska 2 325 + 
672 Nagybaracska + 
673 Nagybarca 5 504 + 
674 Bánhorváti + 
675 Dédestapolcsány
676 Mályinka
677 Nagybarca + 
678 Nagyvisnyó
679 Nagycenk 8 604 + 
680 Nagycenk
681 Nagylózs
682 Pereszteg
683 Pinnye
684 Sopronkövesd
685 Nagydorog 3 111 + 
686 Nagydorog + 
687 Nagyecsed 8 436 + 
688 Fábiánháza + 
689 Nagyecsed + 
690 Nagyhegyes 2 752 + 
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5. táblázat: Agglomerációk 2000–10 000 LE közötti szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ:
2015. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

691 Nagyhegyes + 
692 Nagyigmánd 5 090 + 
693 Kisigmánd
694 Nagyigmánd
695 Nagymágocs 3 152 + 
696 Nagymágocs + 
697 Nagyrábé 2 102 + 
698 Nagyrábé + 
699 Nagyszénás 6 537 + 
700 Nagyszénás + 
701 Nemesszalók 2 673 + 
702 Dabrony
703 Marcalgergelyi + 
704 Nagyalásony
705 Nemesszalók
706 Vinár + 
707 Nógrád 6 038
708 Berkenye
709 Diósjenõ
710 Nógrád
711 Noszvaj 3 907
712 Noszvaj
713 Szomolya
714 Nõtincs 4 560
715 Alsópetény
716 Felsõpetény
717 Keszeg
718 Nõtincs
719 Õsagárd
720 Nyáregyháza 7 849 + 
721 Dánszentmiklós + 
722 Nyáregyháza + 
723 Nyárlõrinc 2 364 + 
724 Nyárlõrinc + 
725 Nyergesújfalu (Kelet) 9 747
726 Bajót
727 Nyergesújfalu (Kelet)
728 Nyírábrány 5 800 + 
729 Fülöp + 
730 Nyírábrány
731 Nyíracsád 3 973
732 Nyíracsád
733 Nyíradony 9 250 + 
734 Balkány - Abapuszta + 
735 Nyíradony + 
736 Nyíradony-

Aradványpuszta
+ 
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5. táblázat: Agglomerációk 2000–10 000 LE közötti szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ:
2015. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

737 Nyírbogát 3 479 + 
738 Nyírbogát + 
739 Nyírbogdány 6 743 + 
740 Nyírbogdány
741 Nyírtura
742 Sényõ
743 Nyíribrony 2 911 + 
744 Nyíribrony + 
745 Ramocsaháza + 
746 Nyírlugos 2 917
747 Nyírlugos
748 Nyírmada 5 687
749 Nyírmada
750 Pusztadobos
751 Nyírtelek 7 805 + 
752 Nyírtelek + 
753 Okány 2 688 + 
754 Okány + 
755 Ópusztaszer 2 911 + 
756 Ópusztaszer + 
757 Öcsöd 3 590 + 
758 Öcsöd
759 Öskü 2 459 + 
760 Öskü
761 Pacsa 6 882
762 Misefa
763 Nagykapornak
764 Nemesrádó
765 Pacsa
766 Pölöske
767 Szentpéterúr
768 Zalaigrice
769 Zalaszentmihály
770 Páka 2 133 + 
771 Csömödér
772 Kissziget
773 Ortaháza
774 Páka
775 Pálháza 5 958 + 
776 Bózsva
777 Filkeháza
778 Füzér
779 Füzérkajata
780 Füzérkomlós
781 Füzérradvány
782 Kishuta

27296 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 191. szám



5. táblázat: Agglomerációk 2000–10 000 LE közötti szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ:
2015. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

783 Nagyhuta
784 Nyíri
785 Pálháza
786 Pusztafalu
787 Páli 7 329 + 
788 Beled
789 Edve
790 Kisfalud
791 Mihályi
792 Páli
793 Rábakecöl
794 Vásárosfalu
795 Páty 6 969
796 Páty
797 Perbál 2 283
798 Perbál
799 Pétervására 8 703 + 
800 Bükkszenterzsébet
801 Erdõkövesd
802 Istenmezeje
803 Pétervására + 
804 Szentdomonkos
805 Tarnalelesz
806 Váraszó
807 Piliscsaba 9 501 + 
808 Piliscsaba + 
809 Pilisszántó 2 467 + 
810 Pilisszántó + 
811 Pincehely 2 371 + 
812 Pincehely + 
813 Pocsaj 3 939 + 
814 Esztár + 
815 Pocsaj + 
816 Polgár 9 907 + 
817 Polgár + 
818 Tiszagyulaháza
819 Újtikos
820 Polgárdi 7 217
821 Polgárdi
822 Porcsalma 5 529
823 Porcsalma
824 Tyukod
825 Prügy 3 722 + 
826 Prügy + 
827 Taktakenéz + 
828 Pusztaszabolcs 6 292 + 
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5. táblázat: Agglomerációk 2000–10 000 LE közötti szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ:
2015. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

829 Pusztaszabolcs
830 Putnok 8 369 + 
831 Putnok + 
832 Püspökhatvan 5 184
833 Acsa
834 Csõvár
835 Galgagyörk
836 Püspökhatvan
837 Rábacsécsény 8 535 + 
838 Bágyogszovát
839 Bodonhely
840 Enese
841 Kisbabot
842 Kóny
843 Mérges
844 Rábacsécsény
845 Rábaszentmihály
846 Rácalmás 7 316 + 
847 Kulcs + 
848 Rácalmás
849 Rakamaz 8 738
850 Rakamaz
851 Szabolcs
852 Timár
853 Tiszanagyfalu
854 Recsk 8 304 + 
855 Bodony
856 Mátraballa
857 Mátraderecske
858 Parád + 
859 Recsk + 
860 Répcelak 3 778 + 
861 Répcelak
862 Ricse 2 379
863 Nagyrozvágy
864 Ricse
865 Romhány 2 643 + 
866 Romhány + 
867 Rózsaszentmárton 2 161 + 
868 Rózsaszentmárton + 
869 Röszke 8 256 + 
870 Domaszék + 
871 Röszke
872 Ruzsa 2 592 + 
873 Ruzsa + 
874 Sajóbábony 7 572 + 
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5. táblázat: Agglomerációk 2000–10 000 LE közötti szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ:
2015. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

875 Sajóbábony + 
876 Sajókaza 3 489 + 
877 Sajókaza
878 Sály 2 196 + 
879 Sály + 
880 Sárisáp 5 245 + 
881 Annavölgy
882 Sárisáp
883 Sárkeresztes 5 537
884 Iszkaszentgyörgy
885 Magyaralmás
886 Moha
887 Sárkeresztes
888 Sásd 6 635
889 Sásd
890 Sátorhely 2 560
891 Majs
892 Nagynyárád
893 Sátorhely
894 Udvar
895 Segesd 2 580 + 
896 Segesd + 
897 Sellye 3 324
898 Sellye
899 Simontornya 4 923 + 
900 Simontornya + 
901 Sirok 2 065
902 Sirok
903 Somberek 2 535
904 Palotabozsok
905 Somberek
906 Somogyszob 2 114 + 
907 Bolhás
908 Somogyszob
909 Somogytúr 3 617 + 
910 Gamás + 
911 Látrány + 
912 Somogybabod + 
913 Somogytúr + 
914 Visz + 
915 Sóshartyán 2 631 + 
916 Kishartyán
917 Ságújfalu + 
918 Sóshartyán
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5. táblázat: Agglomerációk 2000–10 000 LE közötti szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ:
2015. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

919 Sóskút 3 160
920 Sóskút + 
921 Süttõ 5 692
922 Lábatlan (Nyugat)
923 Süttõ
924 Szabadbattyán 6 116
925 Kõszárhegy
926 Szabadbattyán
927 Szabadegyháza 9 740
928 Perkáta
929 Sárosd
930 Szabadegyháza
931 Szabadszállás 6 224 +
932 Szabadszállás +
933 Szakoly 4 960
934 Nyírmihálydi
935 Szakoly
936 Szákszend 3 808 +
937 Császár
938 Szákszend
939 Szamosszeg 5 229 +
940 Nagydobos
941 Nyírparasznya
942 Szamosszeg
943 Szany 7 531
944 Egyed
945 Rábacsanak
946 Rábasebes
947 Rábaszentandrás
948 Sobor
949 Sopronnémeti
950 Szany
951 Szil
952 Vág
953 Zsebeháza
954 Szedres 3 373
955 Medina
956 Szedres
957 Szeghalom 9 409 + 
958 Szeghalom + 
959 Szegvár 4 973 + 
960 Szegvár + 
961 Székkutas 2 737 + 
962 Székkutas + 
963 Szentistván 9 861 + 
964 Gelej + 
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5. táblázat: Agglomerációk 2000–10 000 LE közötti szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ:
2015. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

965 Mezõkeresztes
966 Mezõnagymihály
967 Mezõnyárád
968 Szentistván
969 Szergény 3 701 + 
970 Kemeneshõgyész + 
971 Kemenesmagasi + 
972 Magyargencs + 
973 Szergény + 
974 Vönöck + 
975 Szihalom 2 073 +
976 Szihalom
977 Szikszó 8 764 + 
978 Aszaló
979 Szikszó + 
980 Szilaspogony 2 094
981 Cered
982 Szilaspogony
983 Zabar
984 Szilvásvárad 2 122
985 Szilvásvárad
986 Szob 8 048 + 
987 Ipolydamásd + 
988 Ipolytölgyes + 
989 Kóspallag
990 Letkés + 
991 Márianosztra
992 Szob + 
993 Szomód 3 427 + 
994 Dunaszentmiklós
995 Szomód
996 Szögliget 2 736 + 
997 Jósvafõ + 
998 Perkupa
999 Szin + 

1000 Szinpetri + 
1001 Szögliget
1002 Szurdokpüspöki 2 005 + 
1003 Szurdokpüspöki + 
1004 Tab 5 912 +
1005 Tab
1006 Táborfalva 5 183
1007 Táborfalva
1008 Taktaharkány 5 800 + 
1009 Taktaharkány + 
1010 Taktaszada + 
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5. táblázat: Agglomerációk 2000–10 000 LE közötti szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ:
2015. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

1011 Tamási 9 529 + 
1012 Tamási + 
1013 Tápiószõlõs 3 036 + 
1014 Tápiószõlõs + 
1015 Tar 3 575
1016 Mátraszõlõs
1017 Tar
1018 Tardos 2 328 + 
1019 Tardos
1020 Vértestolna
1021 Tarján 5 083 + 
1022 Tarján
1023 Tarpa 2 283 + 
1024 Tarpa
1025 Tass 6 115 + 
1026 Szalkszentmárton
1027 Tass
1028 Tengelic 2 401
1029 Tengelic
1030 Tiszaalpár 5 031 + 
1031 Tiszaalpár + 
1032 Tiszabecs 3 736
1033 Milota
1034 Tiszabecs
1035 Tiszacsécse
1036 Tiszakóród
1037 Tiszabercel 6 304 + 
1038 Buj
1039 Paszab
1040 Tiszabercel
1041 Tiszabura 2 801 + 
1042 Tiszabura + 
1043 Tiszacsege 6 705 + 
1044 Tiszacsege + 
1045 Tiszadada 5 553 + 
1046 Tiszadada + 
1047 Tiszadob + 
1048 Tiszadorogma 2 121 + 
1049 Borsodivánka
1050 Négyes
1051 Tiszabábolna
1052 Tiszadorogma + 
1053 Tiszavalk
1054 Tiszakeszi 2 523 + 
1055 Tiszakeszi
1056 Tiszalök 9 956 + 
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5. táblázat: Agglomerációk 2000–10 000 LE közötti szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ:
2015. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

1057 Tiszaeszlár + 
1058 Tiszalök + 
1059 Tiszalúc 5 481 + 
1060 Tiszalúc + 
1061 Tiszaroff 3 083 + 
1062 Tiszagyenda + 
1063 Tiszaroff + 
1064 Tiszasas 4 055
1065 Csépa
1066 Szelevény
1067 Tiszasas
1068 Tiszaszentimre 2 140 + 
1069 Tiszaszentimre + 
1070 Tiszatenyõ 5 742
1071 Kengyel + 
1072 Tiszatenyõ + 
1073 Tompa 5 139 + 
1074 Tompa + 
1075 Tótkomlós 6 154 + 
1076 Tótkomlós + 
1077 Tótszerdahely 4 971 + 
1078 Becsehely
1079 Tótszentmárton
1080 Tótszerdahely
1081 Tunyogmatolcs 5 838 + 
1082 Fülpösdaróc
1083 Géberjén + 
1084 Gyõrtelek + 
1085 Tunyogmatolcs + 
1086 Túrricse 5 825 + 
1087 Csaholc
1088 Császló
1089 Gacsály
1090 Garbolc
1091 Kishódos
1092 Méhtelek
1093 Nagyhódos
1094 Rozsály
1095 Tisztaberek
1096 Túrricse
1097 Vámosoroszi
1098 Zajta
1099 Tuzsér 4 799 + 
1100 Komoró + 
1101 Tuzsér
1102 Újbarok 6 319
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5. táblázat: Agglomerációk 2000–10 000 LE közötti szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ:
2015. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

1103 Alcsútdoboz
1104 Felcsút
1105 Szár
1106 Tabajd
1107 Újbarok
1108 Újhartyán 5 965
1109 Kakucs
1110 Újhartyán
1111 Úrkút 2 361 + 
1112 Úrkút + 
1113 Vácszentlászló 7 070 + 
1114 Vácszentlászló + 
1115 Valkó + 
1116 Zsámbok + 
1117 Vaja 8 501
1118 Kántorjánosi
1119 Õr
1120 Rohod
1121 Vaja
1122 Vámospércs 7 737 + 
1123 Nyírmártonfalva + 
1124 Vámospércs + 
1125 Városföld 2 186 + 
1126 Városföld + 
1127 Vásárosnamény - Gergelyiugornya 3 759 + 
1128 Jánd + 
1129 Vásárosnamény

-Gergelyiugornya
1130 Vasvár 5 790 + 
1131 Alsóújlak + 
1132 Vasvár + 
1133 Vasszilvágy 2 296 + 
1134 Acsád + 
1135 Meszlen + 
1136 Vasszilvágy + 
1137 Vát + 
1138 Verpelét 5 743 + 
1139 Verpelét + 
1140 Verseg 9 099
1141 Kartal
1142 Verseg
1143 Vértesacsa 3 067
1144 Bodmér
1145 Vértesacsa
1146 Vértesboglár
1147 Veszprémvarsány 2 164
1148 Lázi
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5. táblázat: Agglomerációk 2000–10 000 LE közötti szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidõ:
2015. december 31.

A B C D 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció

szennyvízterhelése
(LE)

Fejlesztéssel
érintett 

1149 Sikátor
1150 Veszprémvarsány
1151 Vésztõ 7 948 + 
1152 Vésztõ + 
1153 Villány 7 085
1154 Ivánbattyán
1155 Kisjakabfalva
1156 Márok
1157 Palkonya
1158 Villány
1159 Villánykövesd
1160 Visonta 4 352 + 
1161 Abasár + 
1162 Pálosvörösmart
1163 Visonta
1164 Záhony 8 345 + 
1165 Gyõröcske
1166 Tiszabezdéd
1167 Tiszaszentmárton + 
1168 Záhony
1169 Zsurk + 
1170 Zomba 2 185 + 
1171 Zomba + 
1172 Zsáka 2 773
1173 Furta
1174 Zsáka
1175 Zsámbék 7 620 + 
1176 Tök + 
1177 Zsámbék + 
1178 Összesen: 1 729 419

6. táblázat: Megfelelõ szennyvízelvezetõ és -tisztító rendszerrel ellátott agglomerációk

2008. december 31-én

A B C 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció szennyvízterhelése

(LE) 

1 Bakonycsernye 3 712
2 Bakonycsernye
3 Balinka – Mecsértelep
4 Balatonfûzfõ (ipari szv.régióhoz) 16 000
5 Balatonfûzfõ

(ipari szv.régióhoz)
6 Baracska 6 324
7 Baracska
8 Kajászó
9 Vál

10 Berettyóújfalu 18 327
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6. táblázat: Megfelelõ szennyvízelvezetõ és -tisztító rendszerrel ellátott agglomerációk

2008. december 31-én

A B C 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció szennyvízterhelése

(LE) 

11 Berettyóújfalu
12 Budajenõ 2 109
13 Budajenõ
14 Ceglédbercel 4 495
15 Ceglédbercel
16 Dabas 17 950
17 Dabas
18 Devecser 5 054
19 Devecser
20 Dudar 7 236
21 Bakonynána
22 Bakonyoszlop
23 Bakonyszentkirály
24 Csesznek
25 Dudar
26 Nagyesztergár
27 Olaszfalu
28 Dunaharaszti 44 144
29 Dunaharaszti
30 Epöl 4 431
31 Bajna
32 Epöl
33 Nagysáp
34 Etyek 4 705
35 Etyek
36 Földes 4 192
37 Földes
38 Gyönk 2 157
39 Gyönk
40 Gyula 43 072
41 Gyula
42 Herceghalom 2 243
43 Herceghalom
44 Hosszúhetény 3 413
45 Hosszúhetény
46 Kaposszekcsõ 4 749
47 Kaposszekcsõ
48 Vásárosdombó
49 Kaszaper 2 019
50 Kaszaper
51 Kincsesbánya 2 668
52 Isztimér
53 Kincsesbánya
54 Komárom 23 338
55 Komárom
56 Kup 2 973
57 Bakonyjákó
58 Döbrönte
59 Ganna
60 Kup
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6. táblázat: Megfelelõ szennyvízelvezetõ és -tisztító rendszerrel ellátott agglomerációk

2008. december 31-én

A B C 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció szennyvízterhelése

(LE) 

61 Nóráp
62 Pápakovácsi
63 Pápasalamon
64 Letenye 5 564
65 Letenye
66 Martfû 7 050
67 Martfû
68 Mór 17 740
69 Mór
70 Naszály 2 713
71 Naszály
72 Örkény 9 369
73 Hernád
74 Örkény
75 Õsi 2 403
76 Õsi
77 Pápa 95 005
78 Békás
79 Dáka
80 Mezõlak
81 Mihályháza
82 Nyárád
83 Pápa
84 Pápadereske
85 Pécsvárad 4 799
86 Pécsvárad
87 Zengõvárkony
88 Pétfürdõ 5 036
89 Pétfürdõ
90 Petõfibánya 5 393
91 Petõfibánya
92 Pilisborosjenõ 3 485
93 Pilisborosjenõ
94 Pilisjászfalu 3 010
95 Pilisjászfalu
96 Tinnye
97 Pilisszentkereszt 2 327
98 Pilisszentkereszt
99 Pusztavám 2 643

100 Pusztavám
101 Rétság 3 858
102 Rétság
103 Szápár 2 544
104 Csetény
105 Szápár
106 Szentlõrinc 9 096
107 Szentlõrinc
108 Szõd 3 270
109 Szõd
110 Telki 4 342
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6. táblázat: Megfelelõ szennyvízelvezetõ és -tisztító rendszerrel ellátott agglomerációk

2008. december 31-én

A B C 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései
Az agglomeráció szennyvízterhelése

(LE) 

111 Telki
112 Újkígyós 8 557
113 Szabadkígyós
114 Újkígyós
115 Újlengyel 3 506
116 Pusztavacs
117 Újlengyel
118 Várpalota 24 287
119 Várpalota
120 Veszprém 105 174
121 Hajmáskér
122 Nemesvámos
123 Szentkirályszabadja
124 Veszprém
125 Veszprémfajsz
126 Zirc 8 179
127 Zirc
128 Összesen: 564 661

3. melléklet a 286/2010. (XII. 16.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelethez

Érzékenynek minõsített befogadók vízgyûjtõterületein lévõ kistelepülések 2000 LE alatti szennyvízterheléssel

Határidõs kötelezettség szennyvíz-gyûjtõhálózat és -tisztítótelep kiépítésére nincs

2008. december 31.

A B 

A településrész neve
A településrész névleges terhelése a célállapotban

(LE) 

1 Almásháza 62
2 Andrásfa 318
3 Balatoncsicsó 199
4 Balatonhenye 124
5 Bálványos 541
6 Bérbaltavár 502
7 Bezeréd 158
8 Bodrog 452
9 Bókaháza 313

10 Csákány 279
11 Csapi 181
12 Csehi 270
13 Csehimindszent 361
14 Csipkerek 358
15 Dióskál 492
16 Dötk 26
17 Egeraracsa 325
18 Esztergályhorváti 462
19 Gadány 387
20 Gersekarát 709
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Érzékenynek minõsített befogadók vízgyûjtõterületein lévõ kistelepülések 2000 LE alatti szennyvízterheléssel

Határidõs kötelezettség szennyvíz-gyûjtõhálózat és -tisztítótelep kiépítésére nincs

2008. december 31.

A B 

A településrész neve
A településrész névleges terhelése a célállapotban

(LE) 

21 Gétye 117
22 Gyõrvár 674
23 Gyugy 277
24 Gyûrûs 94
25 Hács 388
26 Hahót 1 137
27 Halastó 102
28 Hegyháthodász 176
29 Hegyhátszentjakab 281
30 Hegyhátszentpéter 153
31 Hegymagas 243
32 Hosszúpereszteg 652
33 Hosszúvíz 43
34 Ispánk 111
35 Kallósd 90
36 Kelevíz 340
37 Kerecseny 289
38 Kereki 562
39 Kisberény 210
40 Köveskál 384
41 Libickozma 39
42 Ligetfalva 60
43 Mesztegnyõ 1 406
44 Mezõcsokonya 1 264
45 Miháld 847
46 Mikosszéplak 331
47 Mindszentkálla 312
48 Monoszló 132
49 Nagygörbõ 194
50 Nagyszakácsi 472
51 Nagytilaj 142
52 Nemesdéd 718
53 Óbudavár 56
54 Olaszfa 470
55 Orbányosfa 142
56 Orosztony 478
57 Oszkó 670
58 Osztopán 846
59 Öcs 208
60 Õrimagyarósd 231
61 Pácsony 279
62 Padár 142
63 Pálmajor 378
64 Pamuk 246
65 Pat 228
66 Petõmihályfa 237
67 Pötréte 264
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Érzékenynek minõsített befogadók vízgyûjtõterületein lévõ kistelepülések 2000 LE alatti szennyvízterheléssel

Határidõs kötelezettség szennyvíz-gyûjtõhálózat és -tisztítótelep kiépítésére nincs

2008. december 31.

A B 

A településrész neve
A településrész névleges terhelése a célállapotban

(LE) 

68 Pusztakovácsi 875
69 Pusztaszemes 386
70 Raposka 233
71 Salföld 50
72 Sand 419
73 Sárfimizdó 103
74 Sávoly 513
75 Sénye 43
76 Somogysámson 776
77 Somogysárd 1 270
78 Somogyvámos 757
79 Somogyzsitfa 637
80 Sopron - Balf 984
81 Szaknyér 59
82 Szalafõ 260
83 Szentantalfa 412
84 Szentbékkálla 193
85 Szentjakabfa 107
86 Szenyér 311
87 Szõkedencs 288
88 Tagyon 89
89 Tapsony 697
90 Táska 410
91 Telekes 519
92 Tilaj 203
93 Türje 1 713
94 Újvárfalva 333
95 Vállus 131
96 Varászló 146
97 Vése 778
98 Zalaapáti 1 653
99 Zalacsány 1 005

100 Zalaháshágy 380
101 Zalaköveskút 23
102 Zalasárszeg 122
103 Zalaszentjakab 375
104 Zalaszentmárton 76
105 Zalaújlak 108

”

27310 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 191. szám



4. melléklet a 286/2010. (XII. 16.) Korm. rendelethez

A 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet melléklet 4.5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4.5. Az alrendszerek belsõ gyûjtõhálózatának kiépítésénél a szennyvízelvezetési agglomeráción belüli településrész
öblözetenként történõ lehatárolási feltételei:
a) az 1,0 km vezetékhosszra történõ rácsatlakozás érje el a 120 fõt vagy az 52 lakást [hazai statisztikai adatok
figyelembevételével átlagosan 2,3 fõ/lakás (KSH: 2009)], a vizsgálatnál a vezetékhosszba a házi bekötõvezetékek nem
számítandók be, vagy
b) a legkisebb lakosszám hektáronként 30 fõ,, illetve a tartósan magas talajvízállású területeken a legkisebb lakosszám 
hektáronként 30 fõnél kisebb lehet.”

A Kormány 287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelete
a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületrõl

A Kormány a találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118.  § (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1.  § A szellemi tulajdonjogok megsértése (a továbbiakban: hamisítás) elleni hatékony fellépés erõsítésére, valamint
a hamisítás elleni cselekvési tervek kidolgozásának és végrehajtásának koordinálására Hamisítás Elleni Nemzeti
Testület (a továbbiakban: Testület) jön létre.

2.  § A Testület a következõ feladatokat látja el:
a) a hamisítás elleni nemzeti stratégia és az ahhoz kapcsolódó intézkedési tervek kidolgozása, végrehajtásuk

összehangolása;
b) a hamisítás elleni nemzetközi és európai uniós kezdeményezésekkel kapcsolatos kormányzati tevékenység

összehangolása és támogatása;
c) a hamisításra vonatkozó statisztikai adatok rendszerezése, elemzése;
d) tudatosságnövelõ, felvilágosító programok, kampányok kezdeményezése, összehangolása, valamint

végrehajtásuk figyelemmel kísérése;
e) a hamisítás elleni fellépésben közremûködõ rendészeti és igazságügyi szervek alkalmazottainak továbbképzése;
f) javaslattétel a szellemi tulajdonjogok érvényesítését szolgáló jogszabályok megalkotására és módosítására.

3.  § (1) A Testület tagjainak létszáma – a Testület elnökét is ideértve – legfeljebb 21 fõ.
(2) A Testület elnöke az igazságügyért felelõs miniszter által vezetett minisztérium igazságügyért felelõs államtitkára.
(3) A Testület tagja elnökhelyettesként a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke.
(4) A Testület további tagjaira

a) a kultúráért felelõs miniszter, az oktatásért felelõs miniszter, az egészségügyért felelõs miniszter,
a gazdaságfejlesztésért felelõs miniszter, az élelmiszerlánc-felügyeletért felelõs miniszter, az országos
rend õrfõkapitány, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
fõigazgatója, a Vám- és Pénzügyõrség országos parancsnoka, valamint

b) a szellemi tulajdon területén mûködõ szakmai és érdekképviseleti szervezetek és a szellemi tulajdonjogok
jogosultjait tömörítõ vállalkozói érdekképviseleti szervezetek

tesznek javaslatot.
(5) A Testület tagjait a Testület elnöke az elnökhelyettessel egyetértésben nevezi ki akként, hogy a (4) bekezdés a) pontja

szerinti személyek 9 tagot (a továbbiakban: államigazgatási szerv által jelölt tag), a (4) bekezdés b) pontja szerinti
személyek 10 tagot (a továbbiakban: nem államigazgatási szerv által jelölt tag) jelölnek.

(6) A Testület (4) bekezdés szerinti tagjainak kinevezése három évre szól.
(7) A Testület tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.
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(8) A Testület tagjainak megbízatása megszûnik
a) a határozott idõ lejártával,
b) lemondással,
c) a kinevezés visszavonásával,
d) a képviselet ellátására jogosító tisztség megszûnésével,
e) a tag halálával.

4.  § (1) A Testületen belül hattagú vezetõség mûködik.
(2) A vezetõség a Testület ügyrendjében meghatározott – a rendszeres és folyamatos mûködéshez kapcsolódó –

feladatokat lát el.
(3) A vezetõség az elnökbõl, az elnökhelyettesbõl, valamint a Testület által tagjai közül megválasztott egy államigazgatási

szerv által jelölt tagból és három nem államigazgatási szerv által jelölt tagból áll.
(4) A nem államigazgatási szerv által jelölt tagok vezetõségi megbízatása egy évre szól.

5.  § (1) A Testület titkársági feladatait a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala látja el.
(2) A Testület munkáját a Testület elnöke a Testület titkársága útján szervezi meg és hangolja össze.

6.  § (1) A Testület mûködéséhez szükséges forrásokat és kiadásokat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának költségvetésén
belül kell külön tervezni és – a Testület céljaira biztosított egyéb forrásokkal együtt – nyilvánosságra hozni.

(2) A Testület céljaira elkülönített – személyi és dologi kiadások fedezésére szolgáló – keretek nyilvántartását a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala a rá irányadó gazdálkodási elõírások szerint vezeti.

7.  § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
(2) A Testület tagjainak az e rendelet hatálybalépését megelõzõen adott kinevezése e rendelet erejénél fogva megszûnik.

A Testületet az e rendelet hatálybalépését követõ három hónapon belül újjá kell alakítani.
(3) Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010.

(VII. 1.) Korm. rendelet 54.  § b) pontjában a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatalának” szöveg lép.

(4) Hatályát veszti az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 54.  § a) pontja.

(5) 2011. január 2-án hatályát veszti a (3) és (4) bekezdés. Ez a bekezdés 2011. január 3-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

27312 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 191. szám



V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A nemzetgazdasági miniszter 10/2010. (XII. 16.) NGM rendelete
az ajkai térségben bekövetkezett vörösiszap-ömlés által okozott károk helyreállítása
és az újjáépítések körében felmerült illeték megállapításának mellõzésérõl

Az illetékekrõl  szóló 1990. évi XCIII. törvény 100.  §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § c) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva, a Magyar Alumínium Zrt. iszaptárolója gátjának 2010. október 4-i átszakadása  miatt
bekövetkezett károk helyreállítása körében felmerülõ illeték megállapításának (kiszabásának) mellõzésérõl a következõket
rendelem el:

1. § Az állami adóhatóság azokban a 2011. december 31-ig illetékkiszabásra bejelentett illetékügyekben, ahol
az illetékkötelezettség 2010. október 4. után keletkezett, mellõzi a lakás (ideértve a lakás résztulajdonát is), illetve
a lakáshoz kapcsolódó vagyoni értékû jog megszerzését terhelõ visszterhes vagyonátruházási vagy ajándékozási
illeték megállapítását (kiszabását) személyenként egy lakás vagy egy lakásra vonatkozó vagyoni értékû jog
megszerzése után, azon magánszemély vagyonszerzõ kérelmére, aki a megszerzett lakásban, vagy a megszerzett
vagyoni értékû joggal terhelt lakásban lakóhelyet létesít, feltéve, hogy 2010. október 4-én
a) a lakcímnyilvántartás szabályai szerinti lakóhelye, tartózkodási helye a Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely

településeken lévõ,
aa) a Magyar Alumínium Zrt. iszaptárolója gátjának átszakadása (a továbbiakban: iszapömlés) következtében

életveszélyessé vált, bontásra ítélt vagy már elbontott lakástulajdona vagy õt megilletõ vagyoni értékû
joggal terhelt lakás volt,

ab) az aa) pont alá nem tartozó olyan lakástulajdona vagy õt megilletõ vagyoni értékû joggal terhelt olyan lakás
volt, amelybe már nem kíván visszatérni;

b) lakóhely, tartózkodási hely hiányában életvitelszerûen az a) pont szerinti lakásban lakott.

2. § Az okmányiroda a magánszemély kérelmére mellõzi
a) személyenként egy gépjármû, egy pótkocsi (a továbbiakban e § alkalmazásában együtt: gépjármû) tulajdonjoga

vagy gépjármûre vonatkozó vagyoni értékû jog megszerzését terhelõ visszterhes vagyonátruházási vagy
ajándékozási illeték és a gépjármû tulajdonosának, vagyoni értékû jog jogosultjának személyében bekövetkezett
változásnak megfelelõ forgalmi engedély, törzskönyv kiállításáért járó eljárási illeték megállapítását, ha
a gépjármûszerzésre olyan gépjármû vagy azon fennálló vagyoni értékû jog pótlása érdekében kerül sor, mely
2010. október 4-én Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely települések valamelyikén az iszapömlés következtében
olyan mértékben károsodott, hogy azt a gépjármû tulajdonosa vagy az azon fennálló vagyoni értékû jog
jogosultja helyreállítani nem kívánja, és ezért annak forgalomból történõ kivonását és bontását kezdeményezte.

b) Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely települések valamelyikén az iszapömlés következtében megrongálódott,
illetve megsemmisült, okmányirodai hatáskörben kiállított okmányok pótlásának kezdeményezéséért fizetendõ
eljárási illeték megfizetésére történõ felhívást.

3. § Az iskolai bizonyítványok, a szakmai végzettséget igazoló és nyelviskolai bizonyítványok valamint az oklevelek
(a továbbiakban együtt: bizonyítvány) másodlatának kiadására jogosult intézmény a magánszemély kérelmére
mellõzi a Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely települések valamelyikén az iszapömlés következtében
megrongálódott, illetve megsemmisült bizonyítvány pótlása céljából kért – bizonyítványonként egy darab – másodlat
kiadásért fizetendõ eljárási illeték megfizetésére történõ felhívást.

4. § A vagyonszerzõ
a) azt, hogy életvitelszerûen az 1.  § a) pontja szerinti lakásban lakott, a lakástulajdon fekvése szerinti települési

önkormányzat jegyzõje által kiállított hatósági bizonyítvánnyal,
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b) azt, hogy a megvásárolt lakásban állandó lakóhelyet létesít, nyilatkozatával,
c) azt, hogy a gépjármû helyrehozhatatlanul, vagy olyan mértékben megrongálódott, hogy azt a gépjármû

tulajdonosa vagy az azon fennálló vagyoni értékû jog jogosultja helyreállítani nem kívánja, és ezért annak
forgalomból történõ kivonását és bontását kezdeményezte, bontási átvételi igazolással,

d) azt, hogy a gépjármû az iszapömlés következtében rongálódott meg, a megrongálódás helye szerinti települési
önkormányzat jegyzõje által illetékmentesen kiállított hatósági bizonyítvánnyal,

e) azt, hogy az illeték megállapításának mellõzését más gépjármû, más pótkocsi vonatkozásában nem kérte,
nyilatkozatával,

f) azt, hogy a pótolni kért iratok és bizonyítványok az iszapömlés következtében semmisültek meg, nyilatkozatával
köteles igazolni az 1.  § szerinti esetben, legkésõbb a fizetési meghagyás jogerõre emelkedéséig, a 2.  § szerinti esetben
az okmányiroda eljárásának kezdeményezésekor, a 3.  § szerinti esetben a másodlat kiadásának kezdeményezésekor.

5. § A jegyzõ mellõzi a 4.  §-ban elõírt igazolások kiadásért fizetendõ közigazgatási hatósági eljárási illeték megfizetésére
történõ felhívást.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

7. § E rendeletet a hatálybalépés napján az állami adóhatóság által jogerõsen el nem bírált és a 2012. december 31-ig
illetékkiszabásra bemutatott ügyekben is alkalmazni kell.

8. § E rendelet 2013. január 1-jén hatályát veszti.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2010. (XII. 16.) NFM rendelete
a belföldi fenntartott postai szolgáltatások legmagasabb hatósági díjairól  szóló 
85/2006. (XII. 15.) GKM rendelet módosításáról

A postáról  szóló 2003. évi CI. törvény 53.  § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84.  § h) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági
miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1.  § A belföldi fenntartott postai szolgáltatások legmagasabb hatósági díjairól  szóló 85/2006. (XII. 15.) GKM rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2.  § Hatályát veszti az R. 1.  § (2) bekezdése, 1.  § (3) bekezdésében az „és 2.” szövegrész, 3.  § d) pontja, és 2. melléklete.

3.  § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, és 2011. január 2-án hatályát veszti.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 21/2010. (XII. 16.) NFM rendelethez
„1. melléklet a 85/2006. (XII. 15.) GKM rendelethez

1. Levélküldemények és címzett reklámküldemények

Megnevezés
Elsõbbségi

küldeményként
Nem elsõbbségi
küldeményként

a) Szabványlevél 115 Ft 90 Ft
b) Szabvány címzett reklámküldemény 115 Ft 90 Ft
c) Egyéb levél 160 Ft 120 Ft
d) Egyéb címzett reklámküldemény 160 Ft 120 Ft
e) Levelezõlap, képes levelezõlap 105 Ft 80 Ft

2. Hivatalos irat

Megnevezés Alaptarifa

a) Hivatalos irat – saját kezéhez 370 Ft
b) Hivatalos irat – egyéb 300 Ft

”
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A köztársasági elnök 302/2010. (XII. 16.) KE határozata
legfõbb ügyész helyettesének kinevezésérõl

Az Alkotmány 52.  § (1) bekezdés, valamint az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl  szóló 1994. évi
LXXX. törvény 14.  § (3) bekezdése alapján, a legfõbb ügyész javaslatára dr. Varga Zs. Andrást a legfõbb ügyész helyettesévé 2010.
december 15-ei hatállyal, határozatlan idõre kinevezem.

Budapest, 2010. december 15.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-8/05611/2010.

A köztársasági elnök 303/2010. (XII. 16.) KE határozata
mérnök dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetésérõl és szolgálati nyugállományba
helyezésérõl

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl  szóló
2004. évi CV. törvény 49.  § (2) bekezdésének b) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesztésére dr. Lehel György mérnök
dandártábornok szolgálati viszonyát 2010. december 15-én megszüntetem, és 2010. december 16-ai hatállyal szolgálati
nyugállományba helyezem.

Budapest, 2010. december 7.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. december 8.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/05212/2010.
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A külügyminisztérium 50/2010. (XII. 16.) KüM határozata
a Tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda között a kettõs
adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók
területén  szóló Egyezmény kihirdetésérõl  szóló 2010. évi CXXXIII. törvény 2. és 3.  §-ainak
hatálybalépésérõl

A 2010. évi CXXXIII. törvénnyel a Magyar Közlöny 2010. november 29-i, 181. számában kihirdetett, Egyezmény a Tajpeji 
Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda között a kettõs adóztatás elkerülésérõl és
az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén 27. cikk (2) bekezdése az alábbiak szerint
rendelkezik a hatálybalépésrõl:
„Ez az Egyezmény az 1. bekezdésben említett értesítések közül a késõbbinek a kézhezvételét követõ 30. napon lép
hatályba.”
A késõbbi értesítés kézhezvételének napja: 2010. november 29.
Az Egyezmény hatálybalépésének napja: 2010. december 29.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 2010. évi CXXXIII. törvény 4.  § (3) bekezdésével megállapítom, hogy a Tajpeji
Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda között a kettõs adóztatás elkerülésérõl és
az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén  szóló Egyezmény kihirdetésérõl  szóló
2010. évi CXXXIII. törvény 2. és 3.  §-ai 2010. december 29-én, azaz kettõezer-tíz, december huszonkilencedikén
hatályba lépnek.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter
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A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Gál András Levente,
a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként a http://koz lony.magyar orszag.hu
hon lapon ér he tõ el.
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó.
Fe le lõs ki adó: Bártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igaz ga tó.
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	a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történõ csatlakozása következtében, az egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai, másrészrõl a Svájci Államközösség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodásban Szerzõdõ Félként való részvételérõl szóló Jegyzõkönyv kihirdetésérõl**

	A Kormány 285/2010. (XII. 16.) Korm. rendelete
	az állambiztonsági szolgálatok mágnesszalagra rögzített adatbázisaiban található adatok felülvizsgálatáról szóló 102/2010. (IV. 2.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezésérõl

	A Kormány 286/2010. (XII. 16.) Korm. rendelete
	a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet és a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggõ szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelete
	a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületrõl

	A nemzetgazdasági miniszter 10/2010. (XII. 16.) NGM rendelete
	az ajkai térségben bekövetkezett vörösiszap-ömlés által okozott károk helyreállítása és az újjáépítések körében felmerült illeték megállapításának mellõzésérõl

	A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2010. (XII. 16.) NFM rendelete
	a belföldi fenntartott postai szolgáltatások legmagasabb hatósági díjairól szóló 85/2006. (XII. 15.) GKM rendelet módosításáról

	A köztársasági elnök 302/2010. (XII. 16.) KE határozata
	legfõbb ügyész helyettesének kinevezésérõl

	A köztársasági elnök 303/2010. (XII. 16.) KE határozata
	mérnök dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetésérõl és szolgálati nyugállományba helyezésérõl

	A külügyminisztérium 50/2010. (XII. 16.) KüM határozata
	a Tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda között a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén szóló Egyezmény kihirdetésérõl szóló 2010. évi CXXXIII. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépésérõl




