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II. Tör vé nyek

2011. évi XCVIII. törvény
egyes választási törvények módosításáról*

1. Az országgyûlési képviselõk választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény módosítása

1. § Az országgyûlési képviselõk választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény 46. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Az egyéni választókerületben, ha a választás második fordulója eredménytelen, vagy ha egyéni választókerületi
képviselõi megbízatás megszûnt, idõközi választást kell tartani.”

2. § Az országgyûlési képviselõk választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény a következõ 47. §-sal egészül ki:
„47. § E törvénynek az egyes választási törvények módosításáról szóló 2011. évi XCVIII. törvénnyel (a továbbiakban:
Módtv.) megállapított rendelkezéseit a Módtv. hatálybalépésének napját megelõzõen kitûzött idõközi választások
tekintetében nem kell alkalmazni.”

3. § (1) Az országgyûlési képviselõk választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény 4. számú melléklete I. pontjának helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„I. Egyéni választókerület
1. Érvényes és érvénytelen választási forduló:
a) Érvényes elsõ választási forduló
Érvényes az elsõ választási forduló, ha a szavazáson a választásra jogosult választópolgároknak több mint a fele
szavazott.
b) Érvénytelen elsõ választási forduló
Érvénytelen az elsõ választási forduló, ha a szavazáson a választásra jogosultak fele vagy ennél kevesebb
választópolgár szavazott.
c) Érvényes második választási forduló
Az érvénytelen vagy az eredménytelen elsõ választási fordulót [1/b) és 2/b) pont] követõ második forduló érvényes.
2. Eredményes és eredménytelen választási forduló:
a) Eredményes elsõ választási forduló
Eredményes az az érvényes elsõ választási forduló [1/a) pont], amelyen az egyik jelölt megkapta a szavazatoknak több
mint a felét.
b) Eredménytelen elsõ választási forduló
Eredménytelen az az elsõ érvényes választási forduló [1/a) pont], amelyen egyik jelölt sem kapta meg a szavazatoknak
több mint a felét.
c) Eredményes második választási forduló
Eredményes az az érvényes [1/a) pont] vagy az érvénytelen [1/b) pont] elsõ választási fordulót követõ második
választási forduló, amelyen a jelöltek eltérõ számú szavazatot kaptak.
d) Eredménytelen második választási forduló
Eredménytelen az a második választási forduló, amelyen a jelöltek azonos számú szavazatot kaptak.
Egyéni választókerületben országgyûlési képviselõ az a jelölt lesz, aki az elsõ érvényes választási fordulóban megkapta
a 2/a) pont szerinti szavazatszámot, vagy a második választási fordulóban a 2/c) pontban foglaltakra figyelemmel
a legtöbb érvényes szavazatot kapta.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. július 11-i ülésnapján fogadta el.
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(2) Az országgyûlési képviselõk választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény 4. számú melléklete II. pontjának 1. alpontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
(II. Területi választókerület)
„1. Érvényes és érvénytelen választási forduló
a) Érvényes választási forduló
Érvényes az elsõ választási forduló, ha a szavazáson a választásra jogosultak több mint a fele szavazott.
b) Érvénytelen választási forduló
Érvénytelen az elsõ választási forduló, ha a szavazáson a választásra jogosultak fele vagy annál kevesebb
választópolgár szavazott.
c) Érvényes második választási forduló
Érvényes az érvénytelen elsõ fordulót [1/b) pont] követõ második választási forduló.”

2. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosítása

4. § A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 86/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az idõközi választást a mandátum megüresedésétõl számított négy hónapon belülre kell kitûzni. Ha az idõközi
választás eredménytelen, a következõ idõközi választást az eredménytelen választás napjától számított négy hónapon 
belülre kell kitûzni.”

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatályba lépését követõ napon hatályát veszti.

6. § Hatályát veszti az országgyûlési képviselõk választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény
a) 7. § (2) bekezdés b) pontjában és 7. § (3) bekezdés b) pontjában a „ , feltéve, hogy a szavazáson a választókerület

választópolgárainak több mint az egynegyede szavazott” szövegrész,
b) 8. § (2) bekezdésében a „feltéve, ha a választópolgároknak több mint az egynegyede szavazott” szövegrész,
c) 8. § (10) bekezdése, valamint
d) 9. § (5) bekezdésében az „– a 8. § (10) bekezdésében foglaltak kivételével –” szövegrész.

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

2011. évi XCIX. törvény
az alacsony keresetû munkavállalók bérének emelését ösztönzõ egyes törvények módosításáról*

1. § A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 17. § (1) bekezdése a következõ
c) ponttal egészül ki:
„c) a bruttó 300 000 forint alatti munkabérek nettó értékének megõrzéséhez szükséges munkabéremelés elvárt
mértékét, és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehetõ mértékét.”

2. § A munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 3. § (1) bekezdése a következõ
t) ponttal egészül ki:
(A munkaügyi ellenõrzés kiterjed:)
„t) a bruttó 300 000 forint alatti munkabérek nettó értékének megõrzéséhez szükséges munkabéremelés
– kormányrendeletben meghatározott – elvárt mértékének megfelelõ végrehajtására.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. július 11-i ülésnapján fogadta el.
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3. § A Met. 3. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A munkaügyi ellenõrzés minden esetben kiterjed az (1) bekezdés t) pontjában foglaltak vizsgálatára is.”

4. § A Met. a következõ 6/B. §-sal egészül ki:
„6/B. § (1) Ha a munkaügyi ellenõrzés feltárja, hogy a munkáltató a bruttó 300 000 forint alatti munkabérek nettó
értékének megõrzéséhez szükséges munkabéremelést a kormányrendeletben meghatározott elvárt mértéknek
megfelelõen nem hajtotta végre, a megállapításról a munkaügyi hatóság határozatot hoz. Ezen megállapítással
kapcsolatosan nincsen helye a 6. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjában foglaltak, valamint munkaügyi bírság
alkalmazásának.
(2) Nincs helye az (1) bekezdés szerinti megállapításnak, ha a munkáltató igazolja, hogy az érintett munkavállalók
legalább kétharmada esetén eleget tett az elvárt mértékû munkabéremelésnek.
(3) Ahol jogszabály munkaügyi ellenõrzés során feltárt bármely jogsértést említ, ott ez alatt – jogszabály eltérõ
rendelkezése hiányában – azt is érteni kell, ha a munkáltató a bruttó 300 000 forint alatti munkabérek nettó értékének
megõrzéséhez szükséges munkabéremelést – kormányrendeletben meghatározott – elvárt mértéknek megfelelõen
nem hajtotta végre.
(4) Ahol jogszabály munkaügyi bírság megállapítását említi, ott ez alatt – jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában –
az (1) bekezdés alapján hozott határozatot is érteni kell.
(5) Amennyiben jogszabály munkaügyi bírság kiszabása esetén további jogkövetkezmény alkalmazását a kiszabott
bírság mértékétõl teszi függõvé, úgy az (1) bekezdés alapján hozott határozat tekintetében úgy kell eljárni, mintha
a legmagasabb összegû bírság kiszabására került volna sor.”

5. § A Met. a következõ 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § Az alacsony keresetû munkavállalók bérének emelését ösztönzõ egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
XCIX. törvénnyel (a továbbiakban: T.) megállapított 3. § (1) bekezdés t) pontját, (5) bekezdését és a 6/B. §-t
a T. hatálybalépését követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.”

6. § A munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény hatálya alá tartozó azon munkáltató, aki a bruttó
300 000 forint alatti munkabérek nettó értékének megõrzéséhez szükséges munkabéremelést nem teljesíti,
a jogsértést megállapító jogerõs határozattól számított két évig közbeszerzési eljáráson ajánlattevõként nem indulhat
és a központi költségvetésbõl, valamint elkülönített állami pénzalapokból származó támogatásban nem részesülhet.

7. § Hatályát veszti:
a) az Mt. 17. § (1) bekezdés c) pontja,
b) a Met.

ba) 3. § (1) bekezdés t) pontja,
bb) 3. § (5) bekezdése,
bc) 6/B. §-a és
bd) 9/A. §-a.

8. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. január 1. napján lép hatályba.
(2) A 7. § 2014. január 1. napján lép hatályba. 
(3) Ez a törvény 2014. január 2. napján hatályát veszti azzal, hogy a hatályon kívül helyezése nem érinti az e törvényben

meghatározott jogsértés megállapításáról hozott határozatokhoz kapcsolódó jogkövetkezmények végrehajtását.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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2011. évi C. törvény
a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek
és vallási közösségek jogállásáról*

PREAMBULUM

A magyarországi egyházak és vallási közösségek a társadalom kiemelkedõ fontosságú értékhordozó és
közösségteremtõ tényezõi, amelyek hitéleti tevékenységük mellett, nevelési, oktatási, felsõoktatási, egészségügyi,
karitatív, szociális, család-, gyermek-és ifjúságvédelmi, valamint kulturális, környezetvédelmi, sport- és más
tevékenységükkel, valamint a nemzeti tudat ápolásával is jelentõs szerepet töltenek be az ország és a nemzet
életében. Magyarország elismeri és támogatja a külhoni magyar közösségek életében meghatározó szerepet játszó
egyházak és vallási közösségek tevékenységét is.

Az Országgyûlés
– a lelkiismereti és vallásszabadság érvényre juttatása, a mások meggyõzõdését tiszteletben tartó és ennek
biztosítékaként az egyházak önállóságának biztosítása, az állammal fennálló kapcsolatainak szabályozása céljából;
– figyelemmel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, az Emberi jogok és alapvetõ szabadságok védelmérõl szóló 
egyezményre, valamint a lelkiismereti és vallásszabadság alapvetõ emberi jogával kapcsolatban megfogalmazott
nemzetközi dokumentumokra, valamint arra, hogy az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 17. cikke szerint
az Európai Unió tiszteletben tartja és nem változtatja meg az egyházak és vallási egyesületek vagy közösségek
tagállamokban meglévõ státuszát;
– az Alaptörvényben foglaltakkal összhangban, az állam és egyház különvált mûködésének alkotmányos
követelményét figyelemben tartva, de az együttmunkálkodás kölcsönös elõnyökön alapuló elveit megfelelõen
érvényesítve;
– folytatva a vallásszabadságot biztosító törvényekben, különösen a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint
az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvényben testet öltõ hagyományt;
– tekintettel az állam világnézeti semlegességére és a felekezetek közötti békés együttélésre való törekvésre;
– tiszteletben tartva az egyházakkal megkötött megállapodásokat;
– felismerve, hogy a közjó elõmozdításának kulcsa az emberi személy méltóságának a tisztelete, amely lehetõvé teszi
nemcsak az emberek és a családok számára, hanem az egyházak részére is, hogy szabadon teljesítsék küldetésüket;
– külön is elismerve Magyarország történelmében és kultúrájában folyamatosan meghatározó jelentõséggel bíró
egyházak kiemelkedõ szerepét
az Alaptörvény végrehajtására, az Alaptörvény VII. cikk (3) bekezdése alapján, a következõ törvényt alkotja:

I. FEJEZET
A LELKIISMERETI ÉS VALLÁSSZABADSÁG JOGA

1. § (1) Magyarország elismeri a lelkiismeret és a vallás szabadságát.
(2) A lelkiismereti és vallásszabadság joga magában foglalja a vallás vagy más lelkiismereti meggyõzõdés szabad

megválasztását vagy elfogadását, megváltoztatását, valamint a meggyõzõdés kinyilvánításának és megvallásának
jogát.

(3) A lelkiismereti és vallásszabadság joga magában foglalja továbbá azt a szabadságot, hogy vallását vagy más
meggyõzõdését bármely természetes személy vallásos cselekmények, szertartások és más cselekmények végzése
útján vagy egyéb módon, akár egyénileg, akár másokkal közösen, nyilvánosan, akár kommunikációs eszköz útján vagy
a magánéletben kinyilvánítsa, gyakorolja, tanítsa vagy kinyilvánítását mellõzze.

2. § (1) A lelkiismereti és vallásszabadság gyakorlását az oktatási, egészségügyi, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi
intézményben ellátott, valamint a büntetés-végrehajtási intézetben fogva tartott számára egyéni és közösségi szinten
is lehetõvé kell tenni.

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. július 11-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A lelkiismereti és vallásszabadság joga a rendvédelmi és a honvédelmi szerveknél szolgálati jogviszonyban állók
számára szolgálatteljesítésük során – a szervezet mûködési rendjével és a honvédelmi kötelezettség teljesítésével
összhangban – szabadon gyakorolható.

3. § A szülõnek, gyámnak joga van ahhoz, hogy a kiskorú gyermek erkölcsi, vallási nevelésérõl, vallásos oktatásáról döntsön 
és arról megfelelõen gondoskodjék.

4. § (1) A lelkiismereti vagy vallási meggyõzõdés megválasztása, elfogadása, kinyilvánítása és megvallása, továbbá annak
megváltoztatása, illetve gyakorlása miatt senkit elõny vagy hátrány nem érhet.

(2) A lelkiismereti és vallásszabadság jogának gyakorlása csak az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésében foglaltak szerint
korlátozható.

5. § A lelkiismereti és vallásszabadság jogával összefüggésben az állami hatóságok adatokat nem gyûjthetnek és
nyilvántartást nem vezethetnek. A népszámlálás során nem kötelezõ jelleggel, azonosításra alkalmatlan módon
kérhetõ adat a vallási hovatartozásról.

II. FEJEZET
AZ EGYHÁZAK, VALLÁSFELEKEZETEK ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK JOGÁLLÁSA

A vallási tevékenység

6. § (1) E törvény alkalmazásában vallási tevékenység olyan világnézethez kapcsolódó tevékenység, mely természetfelettire
irányul, rendszerbe foglalt hitelvekkel rendelkezik, tanai a valóság egészére irányulnak, valamint az erkölcsöt és az
emberi méltóságot nem sértõ sajátos magatartás követelményekkel az emberi személyiség egészét átfogja.

(2) Önmagában nem tekinthetõ vallási tevékenységnek a
a) politikai és érdekérvényesítõ;
b) pszichikai vagy parapszichikai;
c) gyógyászati;
d) gazdasági-vállalkozási;
e) nevelési;
f) oktatási;
g) felsõoktatási;
h) egészségügyi;
i) karitatív;
j) család-, gyermek- és ifjúságvédelmi;
k) kulturális;
l) sport;
m) állat-, környezet- és természetvédelmi;
n) hitéleti tevékenységhez szükségesen túlmenõ adatkezelési;
o) szociális
tevékenység.

Az egyház

7. § (1) Az egyház, vallásfelekezet, vallási közösség (a továbbiakban: egyház) azonos hitelveket valló, természetes
személyekbõl álló, önkormányzattal rendelkezõ, autonóm szervezet, mely elsõdlegesen vallási tevékenység
gyakorlása céljából mûködik. E törvény alkalmazása során egyháznak minõsülnek a vallásfelekezetek és vallási
közösségek is.

(2) Az azonos hitelveket valló, Magyarországon lakóhellyel rendelkezõ cselekvõképes természetes személyek vallásuk
gyakorlása céljából egyházat hozhatnak létre.

(3) Az egyház kizárólag olyan vallási tevékenységet gyakorolhat, amely az Alaptörvénnyel nem ellentétes, jogszabályba
nem ütközik, nem sérti más közösségek jogait és szabadságát, valamint az emberi méltóságot.

(4) Az egyház elnevezést csak e törvény szerint nyilvántartásba vett szervezet viselheti.
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8. § (1) Magyarországon az állam és az egyház különváltan mûködik.
(2) Az állam a közösségi célok érdekében együttmûködik az egyházzal.
(3) A kiemelkedõ jelentõségû társadalmi támogatottságú, történelmi és kulturális értékeket megõrzõ, nevelési, oktatási,

felsõoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint kulturális,
sportintézményeket fenntartó (a továbbiakban: közcélú tevékenység) egyházakkal mûködésük biztosítása érdekében
az állam – illetékes szervei útján – megállapodásokat köthet.

9. § (1) Az egyházakat azonos kötelezettségek terhelik és azonos jogok illetik.
(2) Az egyházak tényleges társadalmi szerepét, az általuk ellátott közcélú tevékenységet az állam az egyházak társadalmi

szerepéhez kapcsolódó további jogszabályok megalkotásánál és a velük való kapcsolattartás során figyelembe veheti.

10. § (1) Magyarországon az állam az egyházak irányítására, felügyeletére szervet nem mûködtethet és nem hozhat létre.
(2) Az egyház hitelvei és belsõ szabályai, illetve szervei által hozott határozatok érvényre juttatására állami kényszer nem

alkalmazható, azokat az állami hatóságok nem vizsgálhatják. Az egyházi jogi személy belsõ egyházi szabályokon
alapuló döntését állami szerv nem módosíthatja vagy bírálhatja felül, a jogszabályban nem szabályozott belsõ
jogviszonyokból eredõ jogviták elbírálására állami szervnek nincs hatásköre.

(3) Az egyház a vallási tevékenységhez kapcsolódó személyes adatokat belsõ szabályai szerint kezeli, az érintett
hozzájárulása nélkül – egyházon kívül – nyilvánosságra nem hozhatja, valamint másnak át nem adhatja.

Az egyházi jogi személy

11. § (1) Az egyház jogi személy, amely jogalanyiságát nyilvántartásba vétellel nyeri el. Az egyesület egyházként történõ
elismeréséhez az országgyûlési képviselõk kétharmadának szavazata szükséges.

(2) Az egyház belsõ szabályai szerint jogi személyiséggel rendelkezõ egysége vagy szervezete jogi személy (belsõ egyházi
jogi személy).

(3) Nem minõsül egyházi jogi személynek az egyházak belsõ szabályai szerint egyházi jogi személyiséggel nem
rendelkezõ, az egyház által létrehozott, külön jogszabály alapján jogalanyisággal rendelkezõ szervezet (egyesülési jog
alapján létrejött civil szervezet, alapítvány, gazdasági társaság).

(4) Az egyes belsõ egyházi jogi személyeket az egyházakkal való kapcsolattartásért felelõs miniszter (a továbbiakban:
miniszter) az egyház egészének vagy legfõbb szervének képviselõje kérelmére külön nyilvántartásba veszi.
A nyilvántartás a belsõ egyházi jogi személyeket az adott egyház szerveiként tünteti fel.

(5) A (4) bekezdésben nem említett, más belsõ egyházi jogi személyek jogi személyiségét az egyház egészének, illetve
legfõbb szervének, vagy az adott jogi személy közvetlen felettes egyházi szervének a miniszternél bejelentett
képviselõje, belsõ rendje szerint erre feljogosított tisztségviselõje igazolja.

Az egyházi intézmény

12. § (1) Az egyházi jogi személy nevelési, oktatási, felsõoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és
ifjúságvédelmi, valamint kulturális, sporttevékenységet végzõ intézményt létesíthet és tarthat fenn. Ezen
intézmények az egyház belsõ szabályai szerint rendelkezhetnek egyházi jogi személyiséggel.

(2) Az egyházi intézmény világnézeti szempontból elkötelezett, így a felvételnél és a foglalkoztatásra irányuló jogviszony
létesítésénél, fenntartásánál és megszüntetésénél a sajátos identitás megõrzéséhez szükséges feltételek határozhatók 
meg.

Az egyházi személy

13. § (1) Az egyházi személy az egyház belsõ szabályai szerinti szolgálatban álló természetes személy, akit az egyház illetékes
képviselõje annak minõsít.

(2) Az egyházi személy szolgálatát sajátos egyházi szolgálati viszonyban, munkaviszonyban vagy egyéb jogviszonyban
látja el.

(3) Az egyházi személy a hitéleti szolgálata során tudomására jutott, személyiségi jogot érintõ információkat nem köteles
állami hatóság tudomására hozni.

(4) Az egyházi személyek fokozott szabálysértési és büntetõjogi védelemben részesülnek.
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III. FEJEZET
AZ EGYHÁZ NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

14. § (1) Az egyház nyilvántartásba vételére irányuló kérelmet (a továbbiakban: kérelem) a vallási tevékenységet is végzõ
egyesület képviselõje a miniszterhez nyújtja be.

(2) A törvény mellékletében szereplõ egyházakat a miniszter e törvény 33. § (1) bekezdésében meghatározott módon
veszi nyilvántartásba. Az e törvény melléklete tartalmazza az Országgyûlés által elismert egyházakat.

(3) Az egyház nyilvántartásba vételére irányuló kérelem akkor nyújtható be, ha
a) az egyesület elsõdlegesen vallási tevékenységet végez;
b) tanításának lényegét tartalmazó hitvallással és rítussal rendelkezik;
c) legalább húsz éve, szervezett formában, egyesületként mûködik Magyarországon. Az idõtartamba beszámít az e

törvény hatálybalépése elõtt egyházként történõ mûködés is;
d) az alapszabályát, létesítõ okiratát, belsõ törvényét, szervezeti és mûködési szabályzatát vagy azoknak megfelelõ

más szabályzatot elfogadta;
e) a szervezet az ügyintézõ és képviseleti szerveit megválasztotta, vagy kijelölte;
f) tagjai nyilatkoznak arról, hogy az általuk létrehozott szervezet tevékenysége nem ellentétes az Alaptörvénnyel,

jogszabályba nem ütközik, valamint nem sérti más jogait és szabadságát.

15. § (1) Az egyházi nyilvántartásba vételre irányuló kérelemhez csatolni kell
a) tanításának lényegét tartalmazó hitvallását vagy legfõbb vallási tanainak összefoglalását;
b) annak igazolását, hogy a szervezet 14. § (3) bekezdésének c) pontjában meghatározott idõ óta mûködik;
c) a legalább ezer természetes személy tag nevét, magyarországi lakóhelyét, aláírását tartalmazó aláírási ívet;
d) az alapszabályát, létesítõ okiratát, belsõ törvényét, szervezeti és mûködési szabályzatát vagy azoknak megfelelõ

más szabályzatot, legfõbb szervének alakuló ülésérõl felvett jegyzõkönyvet és az errõl készült jelenléti ívet,
valamint a székhely használat jogcímét igazoló okirat másolatát;

e) a szervezet ügyintézõ és képviseleti szervei tagjai személyazonosításra alkalmas adatait;
f) tagjai nyilatkozatát arról, hogy az általuk létrehozott szervezet tevékenysége nem ellentétes az Alaptörvénnyel,

jogszabályba nem ütközik, valamint nem sérti más jogait és szabadságát;
g) képviseleti szerve nyilatkozatát arról, hogy elnevezése, jelképrendszere, szertartásrendje a már nyilvántartásba

vett egyház nevével, jelképrendszerével, szertartásrendjével nem azonos vagy összetéveszthetõ;
h) legalább 5 éves egyszerûsített beszámolót vagy egyszerûsített éves beszámolót, vagy azzal egyenértékû

beszámolót;
i) a személyi adat- és lakcímnyilvántartó hatóság által kiadott, a benyújtott adatok valódiságáról szóló igazolást.

(2) Az egyház nyilvántartásba vételére irányuló kérelmet benyújtó személynek saját személyazonosító adatait is meg kell
adnia a kérelemben.

(3) A benyújtott kérelemben feltüntetett adatok valódiságáért a kérelmezõ büntetõjogi felelõsséggel tartozik.
(4) A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

a) nyilvántartási szám;
b) az egyház neve, esetleg rövidített neve, illetve a köznyelvben meghonosodott elnevezése;
c) az egyház székhelye;
d) az egyház képviselõjének neve, lakóhelye és a képviselet módja;
e) az egyház, címerének és logójának tartalmi leírása.

(5) A nyilvántartásba szükség szerint bejegyzendõ adatok:
a létesítõ okirat módosítása esetén
a) a létesítõ okirat módosításának idõpontja,
b) a módosítás nyilvántartásba vételérõl szóló határozat száma, jogerõre emelkedésének napja.

16. § (1) Amennyiben az egyesület a 14. §-ban foglalt feltételeknek megfelel, a miniszter az egyház nyilvántartásba vételére
irányuló kérelmet az Országgyûlés elé terjeszti.

(2) A nyilvántartásba bejegyzett adatok változását – a változástól számított tizenöt napon belül – a miniszternek kell
bejelenteni.

(3) A miniszter a nyilvántartásba vételi kérelmet elutasítja, ha a 14. §-ban foglalt feltételek nem állnak fenn. A feltételek
hiánya esetén a nyilvántartásba vételi kérelemrõl az Országgyûlés nem dönt.
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(4) A 14. §-ban foglalt feltételek teljesítése mellett sem jegyezhetõ be egyházként olyan közösség, amellyel szemben
mûködése során az illetékes állami szerv nemzetbiztonsági kockázatot állapított meg.

(5) Ha a nyilvántartásba vételi kérelmet elutasító döntés közlését követõen nyolc napon belül ismételten kérik az egyház
nyilvántartásba vételét, az elutasításhoz fûzõdõ jogkövetkezmények nem alkalmazhatóak, és a korábbi eljárás során
benyújtott okiratok egy alkalommal ismételten felhasználhatók. A határidõ elmulasztása miatt igazolásnak nincs
helye.

(6) Az egyház nyilvántartásba vételének elutasítása esetén, a bejegyzési kérelem egy éven belül ismételten nem
terjeszthetõ elõ.

(7) Belsõ egyházi jogi személy nyilvántartásba vételére, valamint a nyilvántartásba bejegyzett adatok változására az
egyház nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályokat az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:
a) a nyilvántartásba vétel az egyház egészének, illetve legfõbb szervének vagy az adott jogi személy közvetlen

felettes egyházi szervének képviselõje kérelmére történik;
b) a nyilvántartás az egyház nyilvántartási száma alatt történik;
c) a miniszter a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet kizárólag formai szempontból vizsgálja.

17. § A miniszter a benyújtó egyház kérelmének Országgyûlés elé terjesztését megelõzõen, külön jogszabályban
meghatározott feltételek alapján szakértõt rendelhet ki a törvényben foglalt vallási tevékenységgel kapcsolatos
feltételek fennállása megállapításának tisztázására. Nem kérhetõ fel szakértõként egyház vagy egyházi jogi személy
ügyintézõ és képviseleti szervének tagja.

18. § Az egyház e törvényben meghatározott nyilvántartásba bejegyzett adatai nyilvánosak.

IV. FEJEZET
AZ EGYHÁZAK MÛKÖDÉSE

19. § (1) Az egyház elsõsorban vallási tevékenységet végez, saját hitelvei és szertartási rendje szerint mûködik.
(2) Az egyház részt vállalhat a társadalom értékteremtõ szolgálatában, ennek érdekében közcélú tevékenységet

végezhet.
(3) Az egyház céljai megvalósítása érdekében jogosult más, jelen törvény szerint gazdasági-vállalkozási tevékenységnek

nem minõsülõ tevékenységet, valamint alaptevékenysége mellett gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytatni.
Jogosult továbbá vállalkozásokat, civil szervezeteket létrehozni, abban részt venni.

(4) Az egyházak közcélú tevékenysége és intézményei a hasonló tevékenységet folytató állami, önkormányzati
intézményekkel azonos mértékû államháztartási finanszírozásra jogosultak. Ezen intézményekben a munkaviszony
tartalma a munkabér, a munkaidõ és a pihenõidõ vonatkozásában a közalkalmazotti jogviszonyhoz igazodik.

(5) Az állami vagy önkormányzati intézmények foglalkoztatottaira vonatkozó központi bérpolitikai intézkedések az
egyházi fenntartók (4) bekezdésben említett intézményeinek foglalkoztatottaira is azonos feltételekkel terjednek ki.

(6) Az egyházak külön ágazati jogszabályok alapján az államháztartás alrendszereibõl, európai uniós forrásokból vagy
nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott programokból származó, pályázati úton vagy pályázati rendszeren
kívül, egyedi döntés alapján támogatásban részesülhetnek.

(7) A jelen fejezet rendelkezéseit az egyházi jogi személyekre is megfelelõen alkalmazni kell.

20. § (1) Az egyházak bevételei elsõsorban természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek
adományaiból és egyéb hozzájárulásaiból tevõdnek össze.

(2) Az egyházak a polgári jogviszonyokban korlátozás nélkül vehetnek részt.
(3) Az egyházi jogi személy – az egyház belsõ törvényeiben és szabályaiban meghatározott módon – adományokat

gyûjthet.
(4) Az egyházak vonatkozásában – ide nem értve e törvény 6. § (2) bekezdését – nem minõsül gazdasági-vállalkozási

tevékenységnek:
a) hitéleti, nevelési, oktatási, felsõoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi,

valamint kulturális, sportintézmény mûködtetése, valamint ezek és a környezetvédelmi tevékenység folytatása;
b) üdülõ hasznosítása egyházi személy részére történõ szolgáltatásnyújtás révén;
c) hitélethez szükséges kiadvány, kegytárgy elõállítása, értékesítése;
d) egyházi célra használt ingatlan részleges hasznosítása;
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e) temetõ fenntartása;
f) a kizárólag hitéleti, nevelési, oktatási, felsõoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és

ifjúságvédelmi, valamint kulturális, sport és környezetvédelmi tevékenységet szolgáló immateriális jószág, tárgyi
eszköz és készlet értékesítése (ideértve a munkaruha megtérítését is);

g) hitéleti, nevelési, oktatási, felsõoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi,
valamint kulturális, sport és környezetvédelmi tevékenységhez kapcsolódó kiegészítõ szolgáltatásnyújtás,
a tevékenységet szolgáló eszköz nem nyereségszerzési célú hasznosítása;

h) az államtól vagy önkormányzattól átvállalt közfeladat ellátása során létrehozott termék, jegyzet, tankönyv,
kiadvány, tanulmány elõállítása és értékesítése;

i) a szabad pénzeszközök betétbe, értékpapírba elhelyezése után a hitelintézettõl, az értékpapír kibocsátójától
kapott kamatnak, osztaléknak, illetve az értékpapír hozamának olyan része, amelyet a gazdasági-vállalkozási
tevékenységnek nem minõsülõ tevékenység bevétele az összes bevételben képvisel;

j) az egyházi személyek öngondoskodása céljára létrehozott nyugdíjintézet vagy nyugdíjalap mûködtetése.
(5) Az egyházak adókedvezményben és azzal egy tekintet alá esõ más kedvezményekben részesíthetõk.

21. § (1) Az egyházak hitéleti célú bevételeit és azok felhasználását állami szerv nem ellenõrizheti. Hitéleti célú bevételnek
minõsül a személyi jövedelemadó meghatározott részének egyház számára történõ felajánlása, annak költségvetési
kiegészítése, illetve az ennek esetleg helyébe lépõ juttatás, valamint az ingatlanjáradék és annak kiegészítése is.

(2) Az egyház és a belsõ egyházi jogi személy a meghatározott nem hitéleti célra adott állami támogatásból származó
bevételét és annak felhasználását a számvitelrõl és az államháztartásról szóló törvény rendelkezései, valamint
a könyvvezetéshez kapcsolódó egyéb jogszabályok szerint tartja nyilván.

(3) Az egyházaknak nem hitéleti, de meghatározott célra adott állami támogatás felhasználásának törvényességi
szempontok szerinti ellenõrzését az Állami Számvevõszék végzi, az állami vagy önkormányzati költségvetésbõl, illetve
a nemzetközi forrásokból az állam részvételével juttatott támogatások felhasználásának ellenõrzését jogszabály
határozza meg.

22. § Az állam lehetõséget biztosít az egyházaknak – külön jogszabályban meghatározott eljárás keretein belül – hogy részt
vegyenek a jogalkotás kapcsán a jogszabálytervezetek és jogalkotási koncepciók véleményezésében.

23. § Az egyházak, különösen az egyházi szertartások és az egyházkormányzat zavartalan mûködése, illetve a templomok,
temetõk és más szent helyek fokozott szabálysértési és büntetõjogi védelemben részesülnek.

24. § (1) Az egyházak az állam, önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben – a tanulók és a szülõk
igényei szerint – hitoktatást tarthatnak, továbbá a felsõoktatási intézményekben hitéleti tevékenységet folytathatnak.
A közoktatási intézmény köteles a dologi feltételeket és más, kötelezõ iskolai foglalkozásokkal nem ütközõ idõpontot,
az egyházi jogi személy pedig a hitoktató, illetve a hittanár személyét biztosítani. A hitoktatás költségeit – külön
törvény, illetve az egyházakkal kötött megállapodások alapján – az állam biztosítja.

(2) Az egyházak külön jogszabályban meghatározott rendben végzett tábori lelkészi, valamint börtön- és kórházlelkészi
szolgálatot vagy más szolgálatot végezhetnek.

25. § (1) Az egyház elnevezése, jelképrendszere, szertartásrendje, valamint közismerten használt neve fokozott
jogvédelemben részesül. Más szervezet elnevezése és jelképei nem kelthetnek olyan benyomást, hogy a szervezet,
illetve tevékenysége más, korábban nyilvántartásba vett egyház mûködéséhez kapcsolódik.

(2) Amennyiben valamely egyházi személy nem egyháztag számára végez szolgálatot vagy szolgáltatást és akár
közvetlen, akár közvetett módon a tevékenysége egyházával kapcsolatba hozható, köteles az adott egyház nevét
a szolgálat vagy szolgáltatás felajánlása elõtt jól látható módon feltüntetni, nyilvánvalóvá tenni.

(3) Az egyház elnevezését, a hozzá közvetlenül köthetõ jelképrendszerét és a köznyelvben meghonosodott elnevezését
– erre vonatkozó kifejezett írásbeli hozzájárulás nélkül – más szervezet nem használhatja.
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V. FEJEZET
AZ EGYHÁZAK MEGSZÛNÉSE

26. § (1) Az egyház jogutódlással, az egyház képviselõjének kérelmére szûnik meg más egyházzal való egyesülése (beolvadás,
összeolvadás) esetén.

(2) Ha egyházból személyek vagy személyek csoportjai kiválnak, de a nyilvántartásba vett egyház fennmarad, a kiválással
keletkezõ új szervezetet a korábbi egyház vagyonából részesedés nem illeti meg.

27. § Az egyház jogutód nélkül szûnik meg, ha feloszlását legfõbb szerve kimondta.

28. § A miniszter az Országgyûlés elé terjeszti az egyház megszüntetésére és törlésére vonatkozó javaslatot, ha
tevékenységével felhagy és vagyonáról nem rendelkezik.

29. § Az egyház jogutód nélkül megszûnése esetén vagyona – a hitelezõk követeléseinek kielégítése után – a Magyar Állam
tulajdonába kerül és közcélú tevékenységre kell fordítani.

30. § (1) Az egyház jogutód nélküli megszûnése esetén a belsõ egyházi jogi személyek is jogutód nélkül megszûnnek.
(2) Belsõ egyházi jogi személy megszûnése esetén a vagyoni kérdéseket az egyház belsõ szabályai rendezik.

VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Felhatalmazó rendelkezések

31. § (1) A Kormány a jelen törvény hatályba lépéséig a közcélú tevékenységet végzõ egyházakkal megkötött megállapodások
tiszteletben tartása mellett azokat áttekinti és szükség szerint új megállapodásokat kezdeményez.

(2) A Kormány az e törvény alapján egyháznak nem minõsülõ – közfeladatot ellátó – szervezetekkel a megállapodásokat
legkésõbb 2011. december 31-ig megkötheti.

32. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az egyházi jogi személyek beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló szabályokat rendeletben megállapítsa.

33. § (1) A miniszter a jelen törvény mellékletében szereplõ egyházak és az általuk meghatározott önálló, illetve az e törvény
11. § (2) bekezdésében megjelölt belsõ egyházi jogi személyeket 30 napon belül nyilvántartásba veszi.

(2) A mellékletben szereplõ egyház és az (1) bekezdésben meghatározott belsõ egyházi jogi személy a bejegyzés
idõpontjától függetlenül jogfolytonosan mûködik.

(3) A miniszter az (1) bekezdés szerinti bejelentésre a nyilvántartásba vétel során új, a szervezet országosan egyedi
azonosítására alkalmas nyilvántartási számot állapít meg és ad ki az egyház részére, továbbá errõl értesíti.

34. § Felhatalmazást kap a miniszter, hogy
a) az egyházak nyilvántartásának ügyviteli szabályait, a nyilvántartásba vétel iránti kérelem részét képezõ

formanyomtatványok tartalmi kellékeit, a nyilvántartásba bejegyzendõ technikai és egyéb adatokat, valamint
az egyház adatairól kért elektronikus kivonat tartalmára vonatkozó szabályokat;

b) az egyházak nyilvántartásával kapcsolatos eljárásban a szakértõkre, valamint – az államháztartásért felelõs
miniszterrel egyetértésben – a szakértõi díjra vonatkozó szabályokat rendeletben megállapítsa.

2. Hatályba léptetõ rendelkezések

35. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E törvény 1–30. §-a, 32–34. §-ai és 36–38. §-ai, valamint a melléklete 2012. január 1-jén lép hatályba.

25108 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 85. szám



3. Átmeneti rendelkezések

36. § (1) A törvény hatálybalépését követõen – a jelen törvény mellékletében foglalt egyházak kivételével – valamennyi
korábban egyházként nyilvántartásba vett szervezet – amennyiben a törvényi feltételeknek megfelel –
kezdeményezheti a miniszternél, hogy az egyházi nyilvántartásba vétel iránti kérelmet terjessze az Országgyûlés elé,
vagy bejelentheti a külön törvény szerinti nyilvántartásba vételhez szükséges adatokat, különös tekintettel a névre,
székhelyre, képviseletre és az alapító tagokra.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak elmulasztása esetén, továbbá amennyiben a továbbmûködésrõl nemlegesen nyilatkozik, 
a szervezet jelen törvény rendelkezései alapján jogutód nélkül megszüntetésre kerül.

(3) Amennyiben a szervezet 2011. december 31-én jogosult képviselõje a továbbmûködésrõl nyilatkozik, úgy az
(1) bekezdésben foglaltakat kell az eljárás során irányadónak tekinteni.

(4) Az (1) bekezdés szerint nyilvántartásba vett szervezet az e törvény hatályba lépésétõl kezdõdõen a korábban
nyilvántartásba vett szervezet általános jogutódja.

(5) Az e törvény alapján egyesületté váló közösségek a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló törvény értelmében civil szervezeteknek tekintendõk, és a civil szervezetek 
részére felajánlható egy százalékra lesznek jogosultak, feltéve, hogy az egyesületekre vonatkozó jogszabályok által
támasztott feltételeket 2012. június 30-ig teljesítik.

(6) E törvény hatályba lépését követõen csak az e törvényben foglalt szabályoknak megfelelõ egyháznak nyújtható
egyházi célú költségvetési támogatás. A 2011. december 31-én nyilvántartásban szereplõ, az (1) bekezdés szerint
átalakuló egyházak által e törvény kihirdetésekor fenntartott közoktatási intézmények mûködését 2012.
augusztus 31-ig a központi költségvetés biztosítja.

4. Módosuló jogszabályok

37. § (1) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés mb) pontja a következõk
szerint módosul:
[E törvény alkalmazásában]
„mb) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról
szóló 2011. évi C. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) szerinti, magyarországi székhelyû egyház, illetve az Ehtv. 11. §-a szerinti
magyarországi székhelyû egyházi jogi személy; nem minõsül egyházi fenntartónak az a jogi személy, amely más típusú
szervezetként jogalanyisággal rendelkezik, így különösen a civil szervezet, annak alapszabályban jogi személlyé
nyilvánított szervezeti egysége, az alapítvány, annak alapító okiratban jogi személlyé nyilvánított szervezeti egysége,
a gazdasági társaság;”

(2) A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5. § sb) pontja a következõk szerint
módosul:
[E törvény alkalmazásában]
„s) fenntartó:) sb) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek
jogállásáról szóló 2011. évi C. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) szerinti, magyarországi székhelyû egyház, illetve az Ehtv.
11. §-a szerinti magyarországi székhelyû egyházi jogi személy; nem minõsül egyházi fenntartónak az a jogi személy, amely
más típusú szervezetként jogalanyisággal rendelkezik, így különösen a civil szervezet, annak alapszabályban jogi személlyé
nyilvánított szervezeti egysége, az alapítvány, annak alapító okiratban jogi személlyé nyilvánított szervezeti egysége,
a gazdasági társaság;”

5. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

38. § E törvény II–V. fejezete, 38. §-a, továbbá melléklete az Alaptörvény VII. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak
minõsül.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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Melléklet a 2011. évi C. törvényhez

Az Országgyûlés által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek

1 Magyar Katolikus Egyház
2 Magyarországi Református Egyház
3 Magyarországi Evangélikus Egyház

4–6

Zsidó vallásfelekezetek:
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante)
Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség

7–11

Ortodox Egyház:
Budai Szerb Ortodox Egyházmegye
Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus – Magyarországi Ortodox Exarchátus
Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház
Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye
Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus)

12 Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete
13 Magyarországi Baptista Egyház
14 HIT Gyülekezete

2011. évi CI. törvény
egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról*

1. § A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tft.) 2. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E törvény rendelkezéseit a Nemzeti Földalapba tartozó földrészleteket érintõen csak akkor kell alkalmazni,
ha a Nemzeti Földalapról szóló törvény eltérõ szabályokat nem állapít meg.”

2. § A Tft. 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Termõföld tulajdonjogát ajándékozás jogcímén csak közeli hozzátartozók [Ptk. 685. § b) pont], közalapítvány,
önkormányzat, egyházi jogi személy és a Magyar Állam javára, valamint a mezõgazdasági termelõk gazdaságátadási
támogatása feltételeként lehet átruházni.”

3. § (1) A Tft. 10. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az (1) bekezdés b)–e) pontja szerinti elõvásárlási jog nem áll fenn a tulajdonostársak közötti adásvétel esetén.”

(2) A Tft. 10. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Termõföld vagy tanya eladása (haszonbérbe adása) esetén, amennyiben e törvény, valamint a Ptk. alapján
törvényes elõvásárlási (elõhaszonbérleti) jog áll fenn, a termõföld, tanya tulajdonosának az ingatlanra vonatkozó vételi 
(haszonbérleti) ajánlatot hirdetményi úton kell az elõvásárlásra (elõhaszonbérletre) jogosulttal közölnie. A Nemzeti
Földalapba tartozó termõföldek tekintetében a törvény elõvásárlási jogra vonatkozó rendelkezéseit a külön
jogszabályban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A hirdetményi úton történõ közléssel összefüggõ igazgatási jellegû
szolgáltatásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”

4. § A Tft. 21. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) E § szerinti volt haszonbérlõnek az a magánszemély vagy jogi személy, illetõleg jogi személyiséggel nem
rendelkezõ szervezet minõsül, aki a haszonbérleti ajánlat tárgyát képezõ termõföldet vagy tanyát a haszonbérleti
ajánlat közlését megelõzõ egy éven belül – több ilyen személy esetén aki utolsóként – haszonbérelte.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. július 11-i ülésnapján fogadta el.
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5. § A Tft. 3. §-ának j) pontjában a „nagyszülõje;” szövegrész helyébe a „nagyszülõje, testvére;”, a Tft. 21. §-ának
(1) bekezdésében az „A termõföldre és tanyára az alábbi sorrendben” szövegrész helyébe az „A termõföld és
tanya haszonbérbe adása esetén – ha törvény másként nem rendelkezik – az alábbi sorrendben” szöveg lép.

6. § Hatályát veszti a Tft. 10. §-ának (3) bekezdésében az „és a tulajdonostársak” szövegrész.

7. § A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 1. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép, és a következõ (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„1. § (1) A Nemzeti Földalap a kincstári vagyon része. A Nemzeti Földalapba tartozik az állam tulajdonában lévõ,
az ingatlan-nyilvántartásban 
a) szántó, szõlõ, gyümölcsös, kert, rét, legelõ (gyep), nádas, erdõ, fásított terület vagy halastó mûvelési ágban
nyilvántartott terület,
b) mûvelés alól kivett területként nyilvántartott olyan terület (ide nem értve az Állami terület I; Állami terület II;
és Állami terület III. megnevezésû mûvelés alóli kivett területet), amelyre az Országos Erdõállomány Adattárban
erdõként nyilvántartott terület jogi jelleg ténye van feljegyezve, és az Országos Erdõállomány Adattárban foglaltak
szerint elsõdleges gazdasági rendeltetésû erdõnek minõsül;
c) mûvelés alól kivett területként nyilvántartott olyan terület, amely a Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet mezõ-,
erdõgazdasági tevékenységét szolgálja, vagy ahhoz szükséges.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a Nemzeti Földalap részét képezik az (1) bekezdésben meghatározott
területekhez kapcsolódó vagyoni értékû jogok is.
(2a) E törvény alkalmazásában földrészletnek minõsül az (1) bekezdésben meghatározott terület, függetlenül attól,
hogy az az ingatlan-nyilvántartásban önálló földrészletként vagy a földrészlet alrészleteként van nyilvántartva.
(2b) E törvény alkalmazásában a hasznosítás fogalmán a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletnek a 3. §-ban
meghatározott tulajdonosi jogok gyakorlója által e törvényben meghatározott módon, jogcímen történõ átadását,
átengedését kell érteni.”

8. § Az Nfatv. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) A Nemzeti Földalap felett a Magyar Állam nevében a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az
agrárpolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet (a továbbiakban:
NFA) útján gyakorolja. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos polgári jogviszonyokban az államot – törvény eltérõ
rendelkezése hiányában – az NFA képviseli.
(2) A tulajdonosi jogok gyakorlása kiterjed a tulajdonjoghoz kapcsolódó vagyoni értékû jogok gyakorlására is.
(3) Azon állami tulajdonban álló, vagy állami tulajdonba kerülõ ingatlan felett, amely az ingatlan-nyilvántartás szerint
nem kizárólag Nemzeti Földalapba tartozó földrészletet tartalmaz, a tulajdonosi jogokat a miniszter az állami vagyon
felügyeletéért felelõs miniszterrel, az NFA és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
(a továbbiakban: MNV Zrt.) útján – e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint – a következõ
módon gyakorolja:
a) az ingatlan tulajdonjogának átruházása esetén együttesen;
b) mindkét fél tulajdonosi joggyakorlásával érintett hasznosítás esetén (ide nem értve a tulajdonjog átruházását)
egymással együttmûködve;
c) csak az egyik fél tulajdonosi joggyakorlásával érintett hasznosítás esetén (ide nem értve a tulajdonjog átruházását)
a másik fél érdekeinek szem elõtt tartásával önállóan.
(4) A (3) bekezdés szerinti ingatlanokra vonatkozó döntést megelõzõen meg kell állapítani az ingatlan egészének
elsõdleges rendeltetését, valamint a hasznosítással elérhetõ fõ célkitûzéseket, és legkedvezõbb elõnyöket.”

9. § Az Nfatv. 8. §-ának (1) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:
[A Tanács:]
„h) az MNV Zrt.-vel közösen dönt a 3. § (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott ingatlanok hasznosításának
módjáról az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint.”

10. § (1) Az Nfatv. 16. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az állam javára kisajátított, vagy kisajátítást pótló adásvétellel megszerzett, egyébként e törvény hatálya alá
tartozó földrészlet nem kerül a Nemzeti Földalapba, kivéve, ha a kisajátításra természetvédelem, mezõgazdasági célú
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vízgazdálkodási beruházás megvalósítása, fenntartható erdõgazdálkodás és közérdekû erdõtelepítés céljából kerül
sor.”

(2) Az Nfatv. 16. §-a a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Ha a (6) bekezdés szerinti felszámolási eljárás során a 3. § (3) bekezdésében meghatározott ingatlan kerül állami
tulajdonba, az ingatlannak csak az 1. § (1) bekezdésben foglalt területe kerül a Nemzeti Földalapba, és az NFA az erre
a területre esõ összeget fizeti meg a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére a (6) bekezdésben foglaltak szerint.”

11. § Az Nfatv. 18. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A termõföldrõl szóló törvény szerinti termõföld vagy tanya haszonbérbe adása során a jogszabály alapján
fennálló elõhaszonbérleti jog nem gyakorolható.”

12. § Az Nfatv. 20. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„20. § (1) Az erdõ- és erdõgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület kivételével vagyonkezelési
szerzõdés köthetõ:
a) költségvetési szervvel,
b) többségi állami tulajdoni részesedéssel mûködõ olyan gazdálkodó szervezettel, amely alapító okiratában vagy
külön jogszabályban meghatározott alapfeladata teljesítése érdekében kívánja hasznosítani a földrészletet, vagy
c) olyan gazdálkodó szervezettel, amely jogszabályban rögzített állami feladat ellátásához kívánja hasznosítani
a földrészletet.
(2) Erdõ- és erdõgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület vagyonkezelését csak költségvetési
szerv vagy kizárólagos állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezet végezheti.
(3) Központi költségvetési szervvel az azt irányító vagy felügyelõ szerv egyetértésével köthetõ vagyonkezelési
szerzõdés.
(4) Az NFA-val kötött vagyonkezelési szerzõdés alapján a vagyonkezelõ jogosult meghatározott földrészlet
birtoklására, használatára és hasznai szedésére. A vagyonkezelõ köteles a földrészlet értékét megõrizni, állagának
megóvásáról, jó karbantartásáról gondoskodni, továbbá – a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért
felelõs szervek és e törvényben meghatározott egyéb esetek kivételével – díjat fizetni vagy a szerzõdésben elõírt más
kötelezettséget teljesíteni.
(5) Vagyonkezelési szerzõdés – erdõ- és erdõgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületre vonatkozó
szerzõdést kivéve – határozott idõtartamra köthetõ, melynek idõtartama legalább 5 év, legfeljebb a termõföldrõl szóló
törvényben elõírt, a termõföldre vonatkozó haszonbérleti szerzõdés leghosszabb idõtartama lehet.
(6) A szerzõdésen alapuló vagyonkezelõi jog az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéssel jön létre, a vagyonkezelõt
azonban a szerzõdés megkötésének idõpontjától kezdve megilletik a vagyonkezelõ jogai és terhelik kötelezettségei.
(7) Az erdõ- és erdõgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületet érintõ vagyonkezelési szerzõdés
létrejöttéhez az erdészeti hatóságnak – a vagyonkezelõ erdõgazdálkodói alkalmasságát megállapító –
jóváhagyása szükséges. A vagyonkezelõ az erdõ hasznosítását harmadik személynek nem engedheti át.
(8) A vagyonkezelõi jog jogosultja a vagyonkezelõi jogot nem adhatja tovább, és nem terhelheti meg.”

13. § Az Nfatv. 21. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a következõ (3a)–(3c) bekezdéssel
egészül ki:
„(3) Nyilvános pályáztatás mellõzésével köthetõ vagyonkezelési vagy haszonbérleti szerzõdés olyan kizárólagos
állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezettel, amely fõtevékenysége körében a termõföldrõl szóló törvény szerinti
mezõgazdasági tevékenységet folytat, valamint az olyan központi költségvetési szervvel, amely alapító okiratában,
illetve jogszabályban meghatározott alapfeladata teljesítése érdekében kívánja hasznosítani a földrészletet.
(3a) Nyilvános pályáztatás vagy árverés mellõzésével köthetõ adásvételi szerzõdés olyan földrészletre, amely
a) a kisajátításról szóló törvényben meghatározott közérdekû célok, vagy – amennyiben a közérdekû célt az érintett
földrészlet vonatkozásában a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánító kormányrendelet
megjelöli – nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás megvalósításához szükséges;
b) nem haladja meg a fél hektárt.
(3b) Nyilvános pályáztatás mellõzésével köthetõ vagyonkezelési szerzõdés az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az
erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 9. §-ának (2) bekezdésében meghatározott
földterületre költségvetési szervvel vagy kizárólagos állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezettel.
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(3c) Nyilvános pályáztatás mellõzésével kell a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelõs szerv
vagyonkezelésébe adni azt a földrészletet, melynek
a) állami tulajdonba vételére a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása vagy természetvédelmi 
célok megvalósítása érdekében került sor, vagy
b) esetében törvény vagyonkezelõként a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelõs szervet
jelöli ki.”

14. § Az Nfatv. 23. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Nemzeti Földalapba tartozó védett természeti területek és a Natura 2000 területek vagyonkezelésbe adására,
tulajdonjogának bármely jogcímen történõ átruházására csak a természetvédelemért felelõs miniszter egyetértése
esetén kerülhet sor. A Nemzeti Földalapba tartozó erdõk tulajdonjogának bármely jogcímen történõ
átruházására csak e vagyoni körre vonatkozó külön törvényben meghatározott esetekben és módon kerülhet sor.”

15. § Az Nfatv. 32. §-ának (1) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg]
„e) a 3. § (3) bekezdés hatálya alá tartozó ingatlanok hasznosításával kapcsolatos tulajdonosi joggyakorlás
eljárásrendjének részletes szabályait.”

16. § Az Nfatv. 34. §-a a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az ingatlanügyi hatóság az NFA és az MNV Zrt. közös kérelmére gondoskodik a 3. § (3) bekezdésében
meghatározott ingatlanokat érintõen a kettõs tulajdonosi joggyakorlás miatt a tulajdonosi joggyakorló személyében
bekövetkezõ változás ingatlan-nyilvántartási átvezetésérõl.”

17. § Az Nfatv. 2. §-ában a „vagyon” szövegrész helyébe a „földrészlet”, 4. §-a (3) bekezdésének c) pontjában
a „vagyonelemet” szövegrész helyébe a „földrészletet”, a 7. §-a (1) bekezdésének d) pontjában a „d)–f) pontjaiban”
szövegrész helyébe a „d)–f) és h) pontjaiban”, a 7. §-a (1) bekezdésének j) és k) pontjában a „vagyonelemek” szövegrész 
helyébe a „földrészletek”, a 8. §-a (1) bekezdésének a) és c) pontjában a „vagyonelemek” szövegrész helyébe
a „földrészletek”, a 10. §-a (2) bekezdésének c) pontjában a „vagyonelemet” szövegrész helyébe a „földrészletet”,
a 11. §-ának (1) és (2) bekezdésében a „vagyonelem” szövegrész helyébe a „földrészlet”, a „vagyonelemet” szövegrész
helyébe a „földrészletet”, a 16. §-ának (7) bekezdésében az „a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.)” szövegrész helyébe az „az MNV Zrt.”, a 19. §-ának (4) bekezdésében az
„Az állami vagyon” szövegrész helyébe az „A Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet”, a 34. §-ának (7) bekezdésében
a „(6) bekezdés” szövegrész helyébe a „(6) és (6a) bekezdés” szöveg lép.

18. § Hatályát veszti az Nfatv.
a) 15. §-ának (1) bekezdése;
b) 18. §-ának (1) bekezdésében az „[az a)–d) pontok a továbbiakban együtt: hasznosítás]” szövegrész;
c) 21. §-ának (6) bekezdésében az „A vagyonkezelõ az erdõ hasznosítását harmadik személynek nem engedheti át.”

és az „A vagyonkezelési szerzõdés létrejöttéhez az erdészeti hatóságnak – a vagyonkezelõ erdõgazdálkodói
alkalmasságát megállapító – jóváhagyása szükséges.” szövegrész.

19. § Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vagyontv.) 1. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[Külön törvény rendelkezik:]
„c) a Nemzeti Földalapról.”

20. § A Vagyontv. 3. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Azon állami tulajdonban álló ingatlanok felett, amelyek egy része a Nemzeti Földalapba tartozik, a tulajdonosi
jogokat a miniszter az agrárpolitikáért felelõs miniszterrel közösen, a Nemzeti Földalapról szóló törvény, valamint
annak végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint gyakorolja.”
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21. § A földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 12. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) Ha további AK hiány kielégítéséhez már nem szükséges, az (5) bekezdésben megjelölt ingatlanok az Ámt.
25/A. §-ában foglaltak alapján a Magyar Állam tulajdonába és a földalapkezelõ szerv tulajdonosi joggyakorlása alá
kerülnek.”

22. § E törvény 2011. augusztus 1-jén lép hatályba, azzal, hogy a 7–21. §-ban foglalt rendelkezéseket a folyamatban lévõ
ügyekben is alkalmazni kell.

23. § (1) Azon állami tulajdonban álló földrészletek, és vagyoni értékû jogok tekintetében, melyek e törvénnyel kerülnek
a Nemzeti Földalapba, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban:
MNV Zrt.) a vagyonelemek és feladatok átadása, az elszámolások teljesítése, a nyilvántartásokban jelentkezõ
változások végrehajtása érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket. Ennek végrehajtása során az MNV Zrt.
a) a földrészletekre és a vagyoni értékû jogokra vonatkozó szerzõdéseirõl jegyzéket készít és azok iratanyagát

e törvény hatálybalépését követõ 5 napon belül átadásra elõkészíti,
b) a folyamatban lévõ ügyek iratairól, valamint a minõsített adatot tartalmazó iratokról iratjegyzéket készít,

és azokat, valamint az irattárakat e törvény hatálybalépését követõ 5 napon belül átadásra elõkészíti,
c) a folyamatban lévõ peres és nemperes eljárásokról, valamint közigazgatási eljárásokról iratjegyzéket készít,

és azok iratanyagát e törvény hatálybalépését követõ 5 napon belül átadásra elõkészíti,
d) a folyamatban lévõ ügyekrõl e törvény hatálybalépését követõ 5 napon belül részletes tájékoztatást készít,

amelyet haladéktalanul átad a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet (a továbbiakban: NFA) részére,
e) a folyamatban lévõ ügyekbõl eredõ pénzügyi követelésekkel és kötelezettségekkel az NFA-val e törvény

hatálybalépését követõ 15 napon belül elszámol,
f) átadja e törvény hatálybalépését követõ 15 napon belül az állami tulajdonú vagyonelemekre vonatkozó

mindazon számviteli és egyéb nyilvántartási adatokat és információkat, amelyek felhasználásával az NFA által
átvett vagyonelemek a Nemzeti Földalapba tartozó rábízott földvagyon nyilvántartásába felvehetõek,

g) elvégzi mindazon feladatokat, melyeket számára a számviteli, az adózási vagy egyéb jogszabályok elõírnak.
(2) E törvénnyel a Nemzeti Földalapba kerülõ földrészletekkel kapcsolatos jogok és kötelezettségek, valamint a vagyoni

értékû jogokkal kapcsolatos joggyakorlás tekintetében az NFA e törvény hatálybalépésével jogutódja az MNV Zrt.-nek. 
A jogok és kötelezettségek átszállása nem minõsül az MNV Zrt. által kötött szerzõdések módosításának.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak nem érintik e törvény 8. §-ával megállapított jogosultságokat, valamint azt, hogy az
érintett vagyoni kör tekintetében a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlására a Nemzeti Földalapról szóló
törvényben foglaltakat kell alkalmazni.

(4) Az e törvény 1. §-ával megállapított Tft. 2. §-ának (4) bekezdésében, az e törvény 3. § (2) bekezdésével megállapított
Tft. 10. §-ának (6) bekezdésében, az e törvény 11. §-ával megállapított Nfatv. 18. § (1a) bekezdésében foglalt
rendelkezéseket a Nemzeti Földalapba tartozó termõföld és tanya eladására vagy haszonbérbe adására irányuló,
2011. augusztus 1. napján, vagy ezt követõen közzétett pályázati felhívás alapján indult eljárásokra, illetve
a pályáztatás mellõzésével indult eljárásokban 2011. augusztus 1. napján vagy ezt követõen az NFA-val közölt vételi
vagy haszonbérleti ajánlatra kell alkalmazni.

(5) A Nemzeti Földalapba tartozó termõföld és tanya haszonbérbe adására irányuló, 2011. július 31-ig közzétett pályázati
felhívások, illetve ezen idõpontig az NFA-val közölt haszonbérleti ajánlat esetében a szerzõdés ingatlanügyi
hatósághoz történõ benyújtásakor a beadványt a pályázati felhívás közzétételének, illetve a haszonbérleti ajánlat
közlésének idõpontjában hatályos rendelkezések szerint kell elintézni.

24. § (1) Azon állami tulajdonban álló ingatlanok felett, amelyek egy része a Nemzeti Földalapba tartozik, és amelyeken
az MNV Zrt.-vel létesített vagyonkezelési vagy haszonbérleti szerzõdések e törvény hatálybalépése napján is
fennállnak, e törvény hatálybalépésével az NFA-t az MNV Zrt.-vel közösen illetik meg a szerzõdésbõl eredõ jogok, és
terhelik a kötelezettségek. A vagyonkezelési és haszonbérleti szerzõdések e törvénnyel bekövetkezõ módosulásáról
az MNV Zrt. köteles tájékoztatni a szerzõdõ feleket, illetve azok jogutódjait (a továbbiakban: szerzõdõ felek).

(2) Az (1) bekezdés szerint fennálló vagyonkezelési és haszonbérleti szerzõdésekben meghatározott vagyonkezelõi és
haszonbérleti díjat a szerzõdõ felek az MNV Zrt. felé kötelesek továbbra is teljesíteni. A Tanács és az MNV Zrt. közösen
meghatározza, hogy a befolyt díjakból mekkora összeg illeti meg az NFA-t, és azt milyen módon és ütemezéssel
utalja át az NFA részére a szerzõdések megszûnéséig.
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25. § (1) Tulajdonostársak közötti adásvétel során a Tft. e törvény 3. §-ának (1) bekezdésével és 6. §-ával megállapított
rendelkezéseit abban az esetben kell alkalmazni, ha a tulajdonjog bejegyzésre irányuló kérelmet az ingatlanügyi
hatósághoz e törvény hatálybalépését követõen nyújtották be.

(2) A Tft. e törvény 3. §-ának (2) bekezdésével és 4. §-ával megállapított rendelkezését azon termõföld vagy
tanya esetében kell alkalmazni, amelyre vonatkozólag a haszonbérleti ajánlatot a termõföldre vonatkozó elõvásárlási
és elõhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló rendelet szerint e törvény hatálybalépését követõen 
tették közzé.

(3) A (2) bekezdés szerinti módon e törvény hatálybalépését megelõzõen közzétett haszonbérleti ajánlat esetében
a szerzõdés ingatlanügyi hatósághoz történõ benyújtásakor a beadványt a haszonbérleti ajánlat közzétételének
idõpontjában hatályos rendelkezések szerint kell elintézni.

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

2011. évi CII. törvény
a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról*

1. § Ha nemzetközi szerzõdés eltérõen nem rendelkezik, e törvény hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság területén
székhellyel rendelkezõ, e törvény szerinti szabályozott ingatlanbefektetési elõvállalkozás, szabályozott
ingatlanbefektetési társaság mûködésére és felügyeletére, valamint az e törvény szerinti projekttársaságra.

2. § E törvény alkalmazásában
1. induló tõke: a vállalkozás jegyzett tõkéjének, a tõketartalékának és az eredménytartalékának összege,
2. projekttársaság: olyan, a szabályozott ingatlanbefektetési társaság vagy szabályozott ingatlanbefektetési
elõvállalkozás 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság, amely kizárólag a 3. § (3) bekezdés a) pontjában
meghatározott tevékenységet végez, és nem rendelkezik más vállalkozásban részesedéssel,
3. szabályozott piac: a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben meghatározott fogalom,
4. vezetõ állású személy:
a) a vezetõ tisztségviselõ, az igazgatótanács tagja és a felügyelõ bizottság tagja, továbbá
b) minden olyan személy, akit a szabályozott ingatlanbefektetési elõvállalkozás vagy társaság létesítõ okirata, vagy

a mûködésre vonatkozó bármely belsõ szabályzat vezetõ állású személyként határoz meg,
5. szabályozott ingatlanbefektetési társaság ingatlan-portfoliója: azon ingatlanok összessége, amelyeknek
a szabályozott ingatlanbefektetési társaság, valamint amelyeknek a szabályozott ingatlanbefektetési társaság
projekttársasága a tulajdonosa.
6. TEÁOR: az e törvény hatályba lépésekor hatályos Gazdasági Tevékenységek Osztályozási Rendszere.

3. § (1) Szabályozott ingatlanbefektetési társaság az a nyilvánosan mûködõ részvénytársaság, amely megfelel az
e törvényben meghatározott valamennyi feltételnek, és amelyet az állami adóhatóság – a társaság bejelentése
alapján – e törvény hatálya alá tartozó szabályozott ingatlanbefektetési társaságként nyilvántartásba vett.

(2) A szabályozott ingatlanbefektetési társaságra a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény és
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezéseit az
e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) Szabályozott ingatlanbefektetési társaság az a nyilvánosan mûködõ részvénytársaság lehet, amely
a) kizárólag 

aa) saját tulajdonú ingatlan adásvétele (TEÁOR 6810),
ab) saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TEÁOR 6820-ból),

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. július 11-i ülésnapján fogadta el.
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ac) ingatlankezelés (TEÁOR 6832),
ad) vagyonkezelési (TEÁOR 6420);
tevékenységet végez;

b) nem állt és a bejelentés idõpontjában sem áll végelszámolás, csõdeljárás vagy a bíróság által jogerõsen elrendelt
felszámolás hatálya alatt;

c) létesítõ okirata alapján a külön jogszabályokban meghatározottak szerint osztalékként kifizethetõ eredményének 
legalább 90%-át kifizeti osztalékként a számviteli beszámoló jóváhagyását követõ 15 napon belül;

d) projekttársaságon, más szabályozott ingatlanbefektetési társaságon, valamint fõtevékenységként épületépítési
projekt szervezésével (TEÁOR 4110) foglalkozó gazdasági társaságon kívül más gazdasági társaságban nem
rendelkezik részesedéssel, azzal, hogy szabályozott ingatlanbefektetési társaságban, valamint
fõtevékenységként épületépítési projekt szervezésével (TEÁOR 4110) foglalkozó gazdasági társaságban nem
rendelkezhet a jegyzett tõkéhez viszonyítottan több mint 10%-os részesedéssel vagy szavazati joggal;

e) kibocsátott részvényeit együttesen legfeljebb összesen 10%-ban tulajdonolják biztosítók és hitelintézetek,
valamint amelyben együttesen az összes szavazati jog legfeljebb 10%-át gyakorolják biztosítók és hitelintézetek;

f) legalább tízmilliárd forint összegû induló tõkével rendelkezik;
g) kizárólag törzsrészvényt bocsát ki, amelyek névértéke nem lehet kevesebb tízezer forintnál;
h) teljes jegyzett tõkéjéhez viszonyítottan legalább 25%-ot tesz ki azon részvénysorozat mértéke, amelynek

tulajdonosai egyenként – közvetve vagy közvetlenül – a sorozat össznévértékének 5%-ánál kevesebb papírt
birtokolnak (közkézhányad);

i) legalább a közkézhányad mértékének megfelelõ névértékben törzsrészvények önálló sorozatát bevezeti
a szabályozott piacra.

(4) Szabályozott ingatlanbefektetési elõvállalkozás az a részvénytársaság, amely megfelel a (3) bekezdés a)–e) pontjaiban
foglalt feltételeknek és amelyet az állami adóhatóság – a társaság bejelentése alapján – e törvény hatálya alá tartozó
szabályozott ingatlanbefektetési elõvállalkozásként nyilvántartásba vett.

(5) A szabályozott ingatlanbefektetési elõvállalkozásként vagy társaságként történõ nyilvántartásba vétel érdekében
a bejelentést az adózó akkor teheti meg, ha nincs az állami adóhatóságnál, vámhatóságnál valamint önkormányzati
adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása. E tényrõl az adózó a bejelentéskor nyilatkozik. Nem tehet bejelentést az az
adózó, amelyet a bejelentést megelõzõ két naptári éven belül a szabályozott ingatlanbefektetési elõvállalkozások
vagy társaságok nyilvántartásából töröltek, ide nem értve azt az esetet, ha a törlésre az 5. § (3) bekezdésének f) pontja
alapján került sor.

(6) Az állami adóhatóság a bejelentés alapján történõ nyilvántartásba vétel tekintetében az adózás rendjérõl szóló
2003. évi XCII. törvény alapján jár el.

(7) Szabályozott ingatlanbefektetési társaság projekttársasága csak olyan vállalkozás lehet,
a) amely a rá irányadó elõírások szerint osztalékként kifizethetõ eredményének 100%-át kifizeti osztalékként

a számviteli beszámoló jóváhagyását követõ 15 napon belül, és
b) amelynek a számviteli beszámolójában kimutatott, visszafizetési kötelezettséget keletkeztetõ idegen forrásai

nem haladják meg a számviteli beszámolójában kimutatott ingatlanok értékének 70%-át, és
c) amely nem köt olyan szerzõdést, nem vállal olyan egyoldalú kötelezettséget, amely az osztalék kifizetését

korlátozza, vagy amely az ingatlanportfólióba tartozó ingatlanra vonatkozóan más személy részére vételi jogot
biztosít, és

d) amely az ingatlanok 10. § (1) bekezdése szerinti piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözetét
könyvviteli nyilvántartásában az alkalmazott számviteli politikája szerint, de legalább negyedévente elszámolja
[a belföldi projekttársaság az elszámolás során köteles alkalmazni a számviteli törvény 57. § (3) bekezdésében,
valamint 58. és 59. §-ában meghatározott, a piaci értékelésre és az értékhelyesbítésre vonatkozó elõírásokat], és

e) amely értelemszerûen alkalmazza a 13. § (1)–(2) bekezdéseit.
(8) Szabályozott ingatlanbefektetési elõvállalkozás projekttársasága csak olyan vállalkozás lehet, amely megfelel

a (7) bekezdés a), c) és e) pontjában foglaltaknak.

4. § (1) A szabályozott ingatlanbefektetési elõvállalkozáshoz és társasághoz kapcsolódó jogszabályban meghatározott jogok
és kötelezettségek az állami adóhatóság által történõ nyilvántartásba vétel napjától illetik meg, illetve terhelik
a szabályozott ingatlanbefektetési elõvállalkozást és társaságot.

(2) Az állami adóhatóság a nyilvántartásba vételrõl elektronikus úton haladéktalanul értesíti a cégbíróságot, amely
a nyilvántartásba vétel tényét automatikusan, elektronikus úton rögzíti.
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(3) A szabályozott ingatlanbefektetési elõvállalkozásnak az állami adóhatóság által történõ nyilvántartásba vétel üzleti
évét követõ üzleti év utolsó napjáig meg kell felelnie a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokra vonatkozó
valamennyi feltételnek.

(4) Ha a szabályozott ingatlanbefektetési elõvállalkozás megfelel a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokra
vonatkozó valamennyi feltételnek, köteles 15 napon belül megtenni a 3. § (1) bekezdés szerinti bejelentést.

(5) Amennyiben a szabályozott ingatlanbefektetési társaság, szabályozott ingatlan-befektetési elõvállalkozás, illetõleg
projekttársaság (a továbbiakban együtt: társaság) nem felel meg e törvényben meghatározott feltételeknek, az állami
adóhatóságnak a nyilvántartásból való törlésrõl szóló jogerõs határozata alapján a nyilvántartásból való törlés napjától 
a társaságra nem alkalmazhatóak e törvény rendelkezései.

5. § (1) A kérelmezõ a 3. § (1) és (4) bekezdése szerinti bejelentéséhez benyújtja:
a) létesítõ okiratát, illetve ennek módosítását;
b) a jegyzett tõke teljes összegének rendelkezésre állását tanúsító iratokat;
c) részvénykönyvének másolatát;
d) szervezeti és mûködési szabályzatát;
e) az olyan gazdasági társaságok megnevezését, amelyben részesedése van, a részesedés mértékének

megjelölésével;
f) könyvvizsgálója nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét); könyvvizsgáló cég esetén annak a személynek a nevét és

lakóhelyét is, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelõs;
g) a könyvvizsgáló igazolását arra vonatkozóan, hogy a kérelmezõ informatikai rendszere, számviteli politikája és

számviteli rendje mindenkori pénzügyi helyzetének megállapítására alkalmas;
h) a vezetõ állású személy esetén a bûnügyi nyilvántartó szerv által kiállított – büntetlen elõéletet igazoló – hatósági

bizonyítványt, továbbá a vezetõ állású személy felsõfokú végzettségét igazoló dokumentumot.
(2) Az állami adóhatóság a szabályozott ingatlanbefektetési elõvállalkozás és társaság vezetõ állású személyére

vonatkozó (1) bekezdés h) pont szerinti bûnügyi személyes adatot a 6. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott
feltétel ellenõrzése céljából, a szabályozott ingatlanbefektetési elõvállalkozás és társaság nyilvántartásba vételéig
vagy a nyilvántartásba vételre vonatkozó kérelem elutasításáig kezelheti.

(3) Az állami adóhatóság a szabályozott ingatlanbefektetési társaság, illetve elõvállalkozás adózót határozattal törli
a szabályozott ingatlanbefektetési társaságok, illetve elõvállalkozások nyilvántartásából, ha
a) a nyilvántartásba vétel feltételei már nem állnak fenn, és azokat az adózó 90 napon belül nem pótolja; vagy
b) a szabályozott ingatlanbefektetési társaság a tevékenységet a nyilvántartásba vételtõl számított hat hónapon

belül nem kezdi meg vagy hat hónapot meghaladó idõtartam alatt nem gyakorolja; vagy
c) a társaság a tevékenységére vonatkozó, e törvényben vagy a külön jogszabályban meghatározott elõírásokat

súlyosan megszegi; vagy
d) a társaság a nyilvántartásból való törlését kérelmezi, vagy
e) a szabályozott ingatlanbefektetési elõvállalkozás az állami adóhatóság által történõ nyilvántartásba vétel üzleti

évét követõ üzleti év utolsó napjáig nem felel meg a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokra vonatkozó
valamennyi feltételnek; vagy

f) a szabályozott ingatlanbefektetési elõvállalkozást az állami adóhatóság szabályozott ingatlanbefektetési
társaságként nyilvántartásba veszi.

(4) A szabályozott ingatlanbefektetési elõvállalkozás, szabályozott ingatlanbefektetési társaság a változás
bekövetkezésének, illetve a feltétel megszûnésének napjától számított 15 napon belül bejelenti az állami
adóhatóságnak, ha a nyilvántartásba vételhez elõírt adataiban, vagy a bejelentett projekttársaságok vonatkozásában
változás állt be, vagy már nem felel meg a nyilvántartásba vétel feltételeinek, vagy a szabályozott ingatlanbefektetési
társaság tevékenységét hat hónapot meghaladóan nem gyakorolja.

(5) Az állami adóhatóság ellenõrizheti a nyilvántartásba vett szabályozott ingatlanbefektetési elõvállalkozásnak és
társaságnak a nyilvántartásba vétel feltételeinek való megfelelését. Az ellenõrzés során az (1) bekezdés h) pont szerinti
bûnügyi személyes adatot az érintett igazolja. Az állami adóhatóság a szabályozott ingatlanbefektetési elõvállalkozás
és társaság vezetõ állású személyére vonatkozó (1) bekezdés h) pont szerinti bûnügyi személyes adatot a 6. §
(1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltétel ellenõrzése céljából, a szabályozott ingatlanbefektetési
elõvállalkozás és társaság ellenõrzésének befejezéséig, illetve a szabályozott ingatlanbefektetési elõvállalkozásnak
és társaságnak a (6) bekezdés szerinti nyilvántartásból való törléséig kezelheti.
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(6) Ha az állami adóhatóság a szabályozott ingatlanbefektetési elõvállalkozás vagy társaság bejelentése alapján vagy
hivatalból megállapítja, hogy a nyilvántartásba vétel feltételei már nem állnak fenn, végzésben – 90 napos
határidõvel – felszólítja a szabályozott ingatlanbefektetési elõvállalkozást vagy társaságot azok pótlására. Ha
a szabályozott ingatlanbefektetési elõvállalkozás vagy társaság a feltételeknek a határidõn belül nem tesz eleget, az
állami adóhatóság a nyilvántartásból a határidõ leteltét követõ nappal törli. A végzés ellen önálló fellebbezésnek van
helye.

6. § (1) A szabályozott ingatlanbefektetési elõvállalkozásnál és társaságnál vezetõ állású személynek az választható meg,
illetve az nevezhetõ ki, aki
a) felsõfokú pénzügyi, vagy gazdasági, vagy jogi végzettséggel rendelkezik,
b) legalább három év vezetõi gyakorlattal rendelkezik,
c) büntetlen elõéletû.

(2) Vezetõi gyakorlatként a szabályozott ingatlanbefektetési társaság által végezhetõ tevékenységet végzõ gazdasági
társaságnál, továbbá hitelintézetnél, befektetési vállalkozásnál, befektetési alapkezelõnél, kockázati
tõkealap-kezelõnél, biztosítónál, viszontbiztosítónál, más szabályozott ingatlanbefektetési társaságnál vezetõ
tisztségviselõként eltöltött idõ vehetõ figyelembe.

(3) A szabályozott ingatlanbefektetési elõvállalkozásnál és társaságnál vezetõ állású személy nem lehet vezetõ
tisztségviselõ hitelintézetnél, befektetési vállalkozásnál, befektetési alapkezelõnél, kockázati tõkealap-kezelõnél,
biztosítónál, viszontbiztosítónál, továbbá olyan szabályozott ingatlanbefektetési társaságnál, amelyben az õt
korábban vezetõ állású személyként alkalmazó szabályozott ingatlanbefektetés társaság nem rendelkezik
részesedéssel.

7. § A szabályozott ingatlanbefektetési elõvállalkozás és társaság a tulajdonába került, illetve a tulajdonából kikerült
projekttársaság nevét és adószámát – ezen események bekövetkezésétõl számított 15 napon belül – bejelenti az
állami adóhatóságnak. A bejelentés alapján az állami adóhatóság a szabályozott ingatlanbefektetési elõvállalkozás és
társaság tulajdonába került projekttársaságot nyilvántartásba veszi, a szabályozott ingatlanbefektetési elõvállalkozás
és társaság tulajdonából kikerült projekttársaságot a nyilvántartásából törli.

8. § (1) A szabályozott ingatlanbefektetési társaság eszköz-portfóliója az ingatlanokon kívül kizárólag látra szóló és lekötött
bankbetétet, az Európai Gazdasági Térségrõl szóló Megállapodásban részes államok vagy a Gazdasági
Együttmûködési és Fejlesztési Szervezet tagállama által kibocsátott állampapírt, nemzetközi pénzügyi intézmény által
kibocsátott hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírt, elismert tõkepiacra bevezetett értékpapírt, valamint
a projekttársaságai, más szabályozott ingatlanbefektetési társaság, valamint fõtevékenységként épületépítési projekt
szervezésével (TEÁOR 4110) foglalkozó gazdasági társaság tulajdoni részesedését tartalmazhatja, valamint
devizaárfolyamhoz kötött ingatlanügyletekbõl befolyó bevételek és az ingatlanügyletekhez kapcsolódó kiadások
árfolyamkockázatának, továbbá hitelfinanszírozás deviza- és kamatkockázatainak fedezése céljából kötött
származtatott ügyleteket tartalmazhat.

(2) A szabályozott ingatlanbefektetési társaságnak a számviteli jogszabályok szerinti mérlegfõösszege legalább hetven
százalékának megfelelõ értékû ingatlanportfólióval kell rendelkeznie.

(3) A szabályozott ingatlanbefektetési társaság portfóliójában egyetlen ingatlan, vagy más szabályozott
ingatlanbefektetési társaságban fennálló részesedés értéke sem haladhatja meg a szabályozott ingatlanbefektetési
társaság számviteli jogszabályok szerinti mérlegfõösszegének a húsz százalékát.

(4) A (2)–(3) bekezdés alkalmazásakor, amennyiben a szabályozott ingatlanbefektetési társaság összevont (konszolidált)
éves beszámoló készítésére kötelezett, akkor a viszonyítás alapja az összevont (konszolidált) mérleg mérlegfõösszege,
egyéb esetben a szabályozott ingatlanbefektetési társaság – számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:
számviteli törvény) szerinti –mérlegének mérlegfõösszegéhez kell viszonyítani.

(5) A szabályozott ingatlanbefektetési társaság éves beszámolójában kimutatott, visszafizetési kötelezettséget
keletkeztetõ idegen forrásai nem haladhatják meg az éves beszámolójában kimutatott ingatlanok összértékének
65%-át.

(6) A szabályozott ingatlanbefektetési társaság más szabályozott ingatlanbefektetési társaságban legfeljebb 10%-os
mértékû részesedéssel rendelkezhet.
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(7) A szabályozott ingatlanbefektetési társaság nem köthet olyan szerzõdést, nem vállalhat olyan egyoldalú
kötelezettséget, amely
a) az osztalék kifizetését korlátozza,
b) az ingatlanportfólióba tartozó ingatlanra vonatkozóan más személy részére vételi jogot biztosít.

(8) A (7) bekezdésben foglaltakkal ellentétes szerzõdéses kikötés, egyoldalú kötelezettségvállalás semmis.

9. § (1) A befektetési szabályok vonatkozásában egy ingatlannak minõsül 
a) belföldi ingatlan esetében az ingatlan-nyilvántartásban egy helyrajzi számon (társasházi, lakásszövetkezeti

különlapon) nyilvántartott, önállóan forgalomképes ingatlan,
b) külföldi ingatlan esetében az ingatlan fekvése szerinti állam joga szerint a legkisebb egységet képezõ, még

önállóan forgalomképes ingatlan (rész).
(2) Az olyan egybefüggõ belföldi (telek) ingatlan, amelynek önálló ingatlanokként történõ megosztását az illetékes

építési hatóság jogerõsen elbírálta vagy azt a hatályos Részletes Rendezési Terv elõírja, a befektetési szabályok
szempontjából annyi ingatlannak minõsül, ahány ingatlanra az megosztásra kerül.

(3) Az olyan felépítmény, amelyre az albetétek létrehozására vonatkozó társasházi alapító okiratot az ingatlanügyi
hatósághoz benyújtották, a befektetési szabályok szempontjából annyi ingatlannak minõsül, ahány különbözõ
albetét kialakításra kerül.

10. § (1) A szabályozott ingatlanbefektetési társaság az ingatlanportfolióját legalább negyedévente, az üzleti év adott
negyedévének utolsó napjára vonatkozóan köteles piaci értéken értékelni.

(2) A szabályozott ingatlanbefektetési társaság az ingatlanok (1) bekezdés szerinti piaci értéke és könyv szerinti értéke
közötti különbözetét könyvviteli nyilvántartásában az alkalmazott számviteli politikája szerint, de legalább
negyedévente elszámolja. Az elszámolás során köteles alkalmazni a számviteli törvény 57. § (3) bekezdésében,
valamint 58. és 59. §-ában meghatározott, a piaci értékelésre és az értékhelyesbítésre vonatkozó elõírásokat.

11. § (1) A szabályozott ingatlanbefektetési társaság portfoliójában lévõ ingatlanok értékelése
a) piaci összehasonlításon alapuló módszerrel,
b) hozamszámításon alapuló módszerrel, vagy
c) újraelõállítási költségen alapuló módszerrel
történhet, azzal, hogy az értékelési módszer választását részletesen indokolni kell, és a továbbiakban minden
idõszakban ugyanezen módszerrel kell az adott ingatlan esetében elvégezni.

(2) Ha a szabályozott ingatlanbefektetési társaság, projekttársaság úgy ítéli meg, hogy az (1) bekezdés szerint kiválasztott
és alkalmazott értékelési módszer a továbbiakban már nem alkalmas az ingatlan piaci értékének becslésére, és egy
másik módszer alkalmazása a korábbiaknál pontosabb becslést eredményez, az adott ingatlan esetében az értékelési
módszert meg kell változtatni, és az indokokat az értékelési szakvéleményben részletesen be kell mutatni.

(3) Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére kötelezett szabályozott ingatlanbefektetési társaság az
összevont (konszolidált) kiegészítõ mellékletben bemutatja a beszámolóban szereplõ ingatlan-portfólió értékelésére
alkalmazott módszert. Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére nem kötelezett szabályozott
ingatlanbefektetési társaság az éves beszámolója kiegészítõ mellékletében bemutatja a beszámolóban szereplõ
ingatlan-portfólió értékelésére alkalmazott módszert.

12. § Az ingatlanértékelõ az ingatlan értékelése során szakvéleményében
a) ellenõrizhetõ módon feltünteti a felhasznált adatokat és azok forrását, valamint jelzi, ha valamely, az ingatlan

értékelését befolyásoló körülmény megítéléséhez szükséges információhoz nem fér hozzá,
b) részletesen és ellenõrizhetõ módon bemutatja az értékelési módszertan lépéseit és az elvégzett számításokat,
c) ismerteti az ingatlanra vonatkozó nyilvántartásban szereplõ leírást (belföldi ingatlan esetében ideértve a még be

nem jegyzett, széljegyként feltüntetett beadványok tartalmát is), az ingatlan földrajzi és gazdasági környezetét,
valamint – adatokkal alátámasztva – az ingatlanpiaci körülményeket,

d) ismerteti az ingatlan mûszaki jellemzõit,
e) mellékletként becsatolja 

ea) mindazon megállapodások, okiratok másolatát, amelyek az ingatlan jogi helyzetének megítéléséhez
szükségesek, illetve amelyek az ingatlanértékelés során figyelembevételre kerültek, tekintet nélkül arra,
hogy azok a nyilvántartási bejegyzés alapját képezték-e, valamint
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eb) belföldi ingatlan esetében az ingatlan tulajdoni lapjának harminc napnál nem régebbi, az ingatlan –
nyilvántartásról szóló 1997 . évi CXLI. törvény 68 . §-ának megfelelõ másolatát,

ec) külföldi ingatlan esetében az ingatlan fekvése szerinti állam joga szerinti nyilvántartási adatokat tartalmazó
közokiratot vagy annak hiteles másolatát és az okirat hiteles fordítását.

13. § (1) Szabályozott ingatlanbefektetési társaság által könyvvizsgálói feladatok ellátására csak akkor adható az érvényes
könyvvizsgálói engedéllyel rendelkezõ, kamarai tag könyvvizsgáló (könyvvizsgálói cég) részére megbízás, ha
a) a könyvvizsgáló nem rendelkezik a szabályozott ingatlanbefektetési társaságban közvetlen vagy közvetett

tulajdonnal,
b) a könyvvizsgálónak nincs a szabályozott ingatlanbefektetési társasággal, vagy annak projekttársaságával

szemben fennálló lejárt követelése,
c) a szabályozott ingatlanbefektetési társaság és annak minõsített befolyással rendelkezõ tulajdonosa nem

rendelkezik a könyvvizsgáló cégben közvetlen vagy közvetett tulajdonnal.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott korlátozást a könyvvizsgáló Ptk. szerinti közeli hozzátartozójára is

alkalmazni kell.

14. § A szabályozott ingatlanbefektetési társaság által választott könyvvizsgáló a vizsgálatának eredményérõl
a szabályozott ingatlanbefektetési társaságot, az állami adóhatóságot és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét
írásban haladéktalanul tájékoztatja, ha olyan tényeket állapított meg, amelyek alapján
a) korlátozott vagy elutasító könyvvizsgálói záradék, illetve a záradék megadásának elutasítása válhat szükségessé;
b) bûncselekmény elkövetésére vagy a szabályozott ingatlanbefektetési társaság belsõ szabályzatának súlyos

megsértésére utaló körülményt észlel,
c) e törvényben vagy más jogszabályokban foglalt elõírások súlyos megsértésére utaló körülményt észlel,
d) a szabályozott ingatlanbefektetési társaság kötelezettségeinek teljesítését, a rábízott vagyoni értékek

megõrzését nem látja biztosítottnak,
e) úgy ítéli meg, hogy a szabályozott ingatlanbefektetési társaság tevékenysége folytán a befektetõk érdekei

veszélyben forognak,
f) a szabályozott ingatlanbefektetési társaság belsõ ellenõrzési rendszereinek súlyos hiányosságát vagy

elégtelenségét állapítja meg,
g) jelentõs véleménykülönbség alakult ki közte és a szabályozott ingatlanbefektetési társaság között, a társaság

fizetõképességét, jövedelmét, adatszolgáltatását vagy könyvvezetését érintõ, a szabályozott ingatlanbefektetési
társaság mûködése szempontjából lényeges kérdésben.

15. § (1) A szabályozott ingatlanbefektetési elõvállalkozás a 3. § (4) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételének napjával,
valamint a szabályozott ingatlanbefektetési társaság a 3. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételének, valamint
e nyilvántartásból való törlésének napjával, mint mérleg fordulónappal köteles a számviteli törvény szerinti közbensõ
mérleget készíteni.

(2) Köteles a számviteli törvény szerinti közbensõ mérleget készíteni a szabályozott ingatlanbefektetési elõvállalkozás és
társaság belföldi projekttársasága azzal az idõponttal, mint mérleg fordulónappal, amely idõponttól megfelel az
e törvény szerinti, a projekttársaságra elõírt feltételeknek.

(3) Amennyiben a szabályozott ingatlanbefektetési elõvállalkozás és társaság vagy azok belföldi projekttársasága már
nem felel meg az e törvény szerinti feltételeknek és kikerül e törvény hatálya alól, a törvény hatálya alóli kikerülés
napjával mint mérleg fordulónappal köteles a számviteli törvény szerinti közbensõ mérleget készíteni.

16. § E törvény a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

17. § Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény a következõ alcímmel és 23/D. §-sal egészül ki:

„A szabályozott ingatlanbefektetési társaság egyes vagyonszerzései
23/D. § (1) Ingatlan tulajdonjogának, vagyoni értékû jogának és belföldi ingatlanvagyonnal rendelkezõ gazdasági
társaságban fennálló vagyoni betétnek a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló törvény
(a továbbiakban: Szit. tv.) szerinti szabályozott ingatlanbefektetési társaság (a továbbiakban e § vonatkozásában:
társaság) általi megszerzése esetén az illeték mértéke 2%, ha a vagyonszerzõ a fizetési meghagyás jogerõre
emelkedéséig az állami adóhatósághoz benyújtott nyilatkozatban vállalja, hogy az illetékkötelezettség napját
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magában foglaló adóév utolsó napján a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló nyilvántartásban történõ 
feltüntetés (a továbbiakban e § vonatkozásában: társaságkénti nyilvántartásba vétel) feltételeinek megfelel.
(2) Az (1) bekezdés szerinti vagyonszerzések után az ott meghatározott illetéket fizeti a Szit. tv. szerinti szabályozott
ingatlanbefektetési elõvállalkozás (a továbbiakban e § vonatkozásában: elõvállalkozás), ha a fizetési meghagyás
jogerõre emelkedéséig az állami adóhatósághoz benyújtott nyilatkozatban vállalja, hogy az elõvállalkozásként
történõ mûködése társaságkénti nyilvántartásba vétellel szûnik meg.
(3) Az (1)–(2) bekezdés szerint vállalt feltétel teljesülését az állami adóhatóság hivatalból ellenõrzi. Amennyiben
a vagyonszerzõ által vállalt feltétel nem teljesült, a vagyonszerzésre a 19. § (1) bekezdése, illetve a 21. § (1) bekezdése
alapján egyébként fizetendõ és az (1) bekezdés szerint megállapított illeték különbözetének kétszeresét az állami
adóhatóság a vagyonszerzõ terhére pótlólag elõírja.
(4) Ingatlan tulajdonjogának, vagyoni értékû jogának megszerzése után az (1) bekezdésben meghatározott illetéket
fizeti a társaság Szit. tv. szerinti projekttársasága (a továbbiakban e § vonatkozásában: projekttársaság), ha legkésõbb
a fizetési meghagyás jogerõre emelkedéséig csatolja a társaság nyilatkozatát, melyben az vállalja, hogy az
illetékkötelezettség keletkezését magában foglaló adóév utolsó napján a társaságkénti nyilvántartásba vétel
feltételeinek megfelel. A vállalás meghiúsulása esetén a (3) bekezdés szerinti pótilletéket az állami adóhatóság
a társaság terhére pótlólag elõírja.
(5) Ingatlan tulajdonjogának, vagyoni értékû jogának megszerzése után az (1) bekezdésben meghatározott illetéket
fizeti az elõvállalkozás projekttársasága, ha legkésõbb a fizetési meghagyás jogerõre emelkedéséig csatolja az
elõvállalkozás nyilatkozatát, melyben az elõvállalkozás vállalja, hogy elõvállalkozásként történõ mûködése
társaságkénti nyilvántartásba vétellel szûnik meg és elõvállalkozási minõségének fennállása alatt
a projekttársaságában fennálló tulajdoni illetõségét részben vagy teljesen nem idegeníti el. A vállalás meghiúsulása
esetén, valamint ha a feltétel teljesítését megelõzõen a projekttársaság megszûnik, a (3) bekezdés szerinti pótilletéket
az állami adóhatóság az elõvállalkozás terhére írja elõ.”

18. § A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény a következõ alcímmel és 39/E. §-sal egészül ki:

„A szabályozott ingatlanbefektetési társaság adómentessége
39/E. § (1) Mentes az adó alól a szabályozott ingatlanbefektetési társaságról szóló törvény (a továbbiakban: Szit. tv.)
szerinti szabályozott ingatlanbefektetési társaság (a továbbiakban e § vonatkozásában: társaság), a Szit. tv. szerinti
szabályozott ingatlanbefektetési elõvállalkozás (a továbbiakban e § vonatkozásában: elõvállalkozás), valamint
a társaság és az elõvállalkozás Szit. tv. szerinti projekttársasága.
(2) Ha az elõvállalkozást az állami adóhatóság anélkül törli az elõvállalkozások nyilvántartásából, hogy társaságként
nyilvántartásba venné, akkor az elõvállalkozás és annak projekttársasága az (1) bekezdés szerinti mentesség figyelmen 
kívül hagyásával számított, az elõvállalkozásként való mûködés idõszakára esõ adó kétszeresét köteles az
önkormányzati adóhatóságnak bevallani és megfizetni.
(3) Ha az elõvállalkozás projekttársasága megszûnik, vagy az elõvállalkozás a projekttársaságban fennálló tulajdoni
illetõségét részben vagy egészben elidegeníti, akkor a projekttársaság (1) bekezdés szerinti mentesség figyelmen kívül 
hagyásával számított adójának kétszeresét az elõvállalkozás a projekttársaság megszûnésének, elidegenítésének
idõpontját követõ elsõ adóbevallása benyújtásával egyidejûleg köteles bevallani és megfizetni.”

19. § A közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény 1. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A közjegyzõ a gazdasági társaságokról szóló törvény szerinti részvénykönyvvezetést is végezhet.”

20. § A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 2. § (2) bekezdés
a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Belföldi illetõségû adózó a belföldi személyek közül)
„a) a gazdasági társaság (ideértve a nonprofit gazdasági társaságot, a szabályozott ingatlanbefektetési
elõvállalkozást, a szabályozott ingatlanbefektetési társaságot és a szabályozott ingatlanbefektetési projekttársaságot
is), az egyesülés, az európai részvénytársaság (ideértve az európai holding részvénytársaságot is) és az európai
szövetkezet,”
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21. § (1) A Tao tv. 4. §-a a következõ 30/a–30/c. pontokkal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„30/a. szabályozott ingatlanbefektetési elõvállalkozás: a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló
törvényben meghatározott feltételekkel az állami adóhatóság által szabályozott ingatlanbefektetési
elõvállalkozásként nyilvántartásba vett gazdasági társaság;
30/b. szabályozott ingatlanbefektetési projekttársaság: a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló
törvényben meghatározott projekttársaság;
30/c. szabályozott ingatlanbefektetési társaság: a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló törvényben
meghatározott feltételekkel az állami adóhatóság által szabályozott ingatlanbefektetési társaságként nyilvántartásba
vett gazdasági társaság;”

(2) A Tao tv. 4. § a 32/a pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„32/a. társaság: a gazdasági társaság (ideértve a szabályozott ingatlanbefektetési elõvállalkozást, a szabályozott
ingatlanbefektetési társaságot és a szabályozott ingatlanbefektetési projekttársaságot is), az egyesülés, a szövetkezet,
továbbá a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzõdést kihirdetõ
törvény hatálybalépésének napjától az Európai Unió tagállamának adóra vonatkozó jogszabályai szerint ott belföldi
illetõséggel bíró olyan társaság, amely
a) az Európai Unión kívüli állammal a jövedelem- és vagyonadók tárgyában kötött, hatályos nemzetközi szerzõdés
szerint nem bír belföldi illetõséggel az Európai Unión kívüli államban, valamint
b) a különbözõ tagállamok társaságait érintõ egyesülésekre, szétválásokra, eszközátruházásokra és
részesedéscserékre alkalmazandó közös adózási rendszerrõl szóló tanácsi irányelvben vagy az anya- és leányvállalatok
esetében alkalmazandó közös adózási rendszerrõl szóló tanácsi irányelvben felsorolt jogi formában mûködik, és az
említett irányelvekben meghatározott adó alanya anélkül, hogy ezzel kapcsolatban választási lehetõség vagy
mentesség illetné meg;”

22. § A Tao tv. 6. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A társasági adóalapja a szabályozott ingatlanbefektetési elõvállalkozás, szabályozott ingatlanbefektetési társaság 
és a szabályozott ingatlanbefektetési projekttársaság esetén a 15. §-ban, az ingatlannal rendelkezõ társaság tagja
esetében a 15/A. §-ban meghatározott jövedelem.”

23. § A Tao tv. a következõ alcímmel és 15. §-sal egészül ki:

„A szabályozott ingatlanbefektetési elõvállalkozás, a szabályozott ingatlanbefektetési társaság és
a szabályozott ingatlanbefektetési projekttársaság adóalapja és az adó mértéke
15. § (1) A szabályozott ingatlanbefektetési elõvállalkozás, a szabályozott ingatlanbefektetési társaság és
a szabályozott ingatlanbefektetési projekttársaság adóalapja az adóévi beszámolóban kimutatott adózás elõtti
eredmény (2)–(5) bekezdésében felsorolt tételekkel módosított pozitív összege.
(2) Az adózás elõtti eredményt csökkenti a 7. § (1) bekezdés b), cs), d), dz), dzs), g), gy),h), n), p), q), r), ty) és u) pontja,
valamint a 7. § (10) bekezdése szerinti összeg.
(3) Az adózás elõtti eredményt növeli a 8. § (1) bekezdés a), b), d), dzs), e), f), gy), h), j), m), o),p),r) és t) pontja, valamint
a 8. § (5) és (7) bekezdése szerinti összeg.
(4) A (2) és (3) bekezdésben foglaltakat figyelembe véve kell alkalmazni a 16. és 28. §-ok rendelkezéseit.
(5) Amennyiben a szabályozott ingatlanbefektetési elõvállalkozás, a szabályozott ingatlanbefektetési társaság vagy
a szabályozott ingatlanbefektetési projekttársaság a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló törvény
hatálya alá nem tartozó kapcsolt vállalkozásával a 18. § hatálya alá tartozó ügyletet köt, az adóalap megállapítása során 
köteles az abban foglaltakat megfelelõen alkalmazni.
(6) Az (1) bekezdés szerint megállapított adóalapot társasági adófizetési kötelezettség – a (7)–(8) bekezdés szerinti
eltéréssel – nem terheli.
(7) Ha a szabályozott ingatlanbefektetési elõvállalkozást az állami adóhatóság anélkül törli a nyilvántartásából, hogy
szabályozott ingatlanbefektetési társaságként nyilvántartásba venné, akkor a szabályozott ingatlanbefektetési
elõvállalkozás a (6) bekezdés szerinti mentesség figyelmen kívül hagyásával számított adót kétszeres mértékben
köteles megállapítani. Ha a szabályozott ingatlanbefektetési projekttársaság azelõtt kerül ki a szabályozott
ingatlanbefektetési társaságokról szóló törvény hatálya alól, hogy a szabályozott ingatlanbefektetési elõvállalkozást
az állami adóhatóság szabályozott ingatlanbefektetési társaságként nyilvántartásba venné, akkor a szabályozott
ingatlanbefektetési elõvállalkozás (a szabályozott ingatlanbefektetési társaság) kétszeres mértékben köteles
megállapítani a szabályozott ingatlanbefektetési projekttársaság által meg nem fizetett adót.
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(8) Amennyiben a szabályozott ingatlanbefektetési elõvállalkozás, a szabályozott ingatlanbefektetési társaság vagy
a szabályozott ingatlanbefektetési projekttársaság a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló törvény
hatálya alá nem tartozó kapcsolt vállalkozásával kötött szerzõdésükben olyan ellenértéket alkalmaz, amely a 18. §
alapján nem tekinthetõ szokásos piaci árnak, és ennek eredményeképpen a szabályozott ingatlanbefektetési
elõvállalkozás, a szabályozott ingatlanbefektetési társaság vagy a szabályozott ingatlanbefektetési projekttársaság
adózás elõtti eredménye kisebb, mint a szokásos piaci ár mellett lett volna, úgy a szabályozott ingatlanbefektetési
elõvállalkozás, a szabályozott ingatlanbefektetési társaság és a szabályozott ingatlanbefektetési projekttársaság
a (6) bekezdés alkalmazásától függetlenül köteles az alkalmazott ellenérték és a szokásos piaci ár különbözete után az
adót megállapítani.”

24. § A Tao tv. 17. §-a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A szabályozott ingatlanbefektetési elõvállalkozás, a szabályozott ingatlanbefektetési társaság és a szabályozott
ingatlanbefektetési projekttársaság az (1) bekezdés rendelkezéseit nem alkalmazhatja.”

25. § Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 54. § (5) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
(Az állami adóhatóság az adózót terhelõ adókötelezettség jogszerû teljesítéséhez, a költségvetési támogatás jogszerû
igénybevételéhez honlapján közzéteszi)
„f) a szabályozott ingatlanbefektetési társaság és a szabályozott ingatlanbefektetési elõvállalkozás nevét, adószámát,
az ilyenként való nyilvántartásba vétel dátumát, és a nyilvántartásból való törlés dátumát, valamint ezen társaságok
projekttársaságainak nevét és adószámát.”

26. § (1) A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 202. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A részvénytársaság igazgatósága a részvénykönyv vezetésére – külön törvény szerinti – elszámolóháznak,
központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak, pénzügyi intézménynek, ügyvédnek vagy könyvvizsgálónak
(ide nem értve a számviteli törvény szerinti kötelezõ könyvvizsgálat esetén a választott könyvvizsgálót), valamint
közjegyzõnek, jogtanácsosnak adhat megbízást. A megbízás tényét és a megbízott személyét a Cégközlönyben közzé
kell tenni.”

(2) A Gt. „Hatályba léptetõ és átmeneti rendelkezések” alcíme a következõ 336/C. §-sal egészül ki:
„336/C. § A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény (a továbbiakban: Szit. tv.)
26. §-ával megállapított 202. § (2) bekezdését a Szit. tv. hatálybalépését megelõzõ idõponttól vezetett
részvénykönyvekre is alkalmazni kell, amennyiben a részvénytársaságot szabályozott ingatlanbefektetési
társaságként az állami adóhatóság nyilvántartásba vette.”

27. § A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.)
27. § (4) bekezdés c) pontja a következõ cc) alponttal egészül ki:
(Nyilvánosan mûködõ részvénytársaság esetében)
„cc) az állami adóhatóság által – szabályozott ingatlanbefektetési elõvállalkozásként vagy társaságként – való
nyilvántartásba vétel és a nyilvántartásból való törlés idõpontját.”

28. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) az 56/B. §-t követõen a következõ új alcímmel és 56/C–56/I. §-okkal
egészül ki:

„Különös eljárási szabályok a magán-nyugdíjpénztári visszalépésekre és a tagdíjak elszámolására
vonatkozóan
56/C. § (1) A kincstár által vezetett, magánnyugdíjpénztáranként megnyitott tagdíjbeszedési-, késedelmi- és
önellenõrzési pótlék számlákra 2011. május 31-ig teljesített valós túlfizetés és téves befizetés összegét a foglalkoztató
az Art. szabályai szerint az adóhatóságtól kérheti vissza. Az állami adóhatóság a téves befizetés, illetve túlfizetés
kiutalását a vonatkozó adónem számlák terhére teljesíti. A kiutalásról az adóhatóság az Art. szabályai szerint
intézkedik. A 2011. május 31-ét követõen magán-nyugdíjpénztári számlára teljesített olyan befizetést, amely nem
a pénztárat illeti a befizetõ közvetlenül a pénztártól igényelheti vissza.
(2) A túlfizetésként jelentkezõ összeget az állami adóhatóság a foglalkoztatón keresztül fizeti vissza a tagnak.
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56/D. § (1) A Tbj. 51. § (6) bekezdése negyedik mondatában foglalt rendelkezést megfelelõen alkalmazni kell akkor is,
ha a biztosítottól a foglalkoztatója tagdíj címén vonta le a járulékot annak ellenére, hogy a magánszemély nem volt
magánnyugdíjpénztár tagja, feltéve, hogy tagdíj-kiegészítés miatt nem mutatkozik különbözet.
(2) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépett pénztártag esetében a 2007. január 1-tõl kezdõdõ
bevallási idõszakra vonatkozó pótbevallásban nyugdíjjárulékot kell megállapítani.
56/E. § A foglalkoztató, vagy a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépett foglalkoztatott (biztosított)
kezdeményezésére a tagdíj-kiegészítéssel kapcsolatos eltérések tisztázására indult eljárások lefolytatása a pénztárak
feladata. Az egyeztetés eredményeképp kimutatott, a magánszemélyt jogszerûen megilletõ tagdíj-kiegészítés
összegét a pénztár a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alaptól e célra visszaigényelt összeg terhére teljesíti.
56/F. § (1) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépett pénztártagra vonatkozóan 1998. január 1-je és
2006. december 31-e közötti idõszakra – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – a foglalkoztató által
a magánnyugdíjpénztárhoz benyújtott pótbevallásokat, helyesbítõ bevallásokat a magánnyugdíjpénztár köteles
feldolgozni és a feldolgozott adatokat az állami adóhatóság részére továbbítani a pótbevallás és a helyesbítõ bevallás
benyújtását követõ hónap utolsó napjáig. A fizetési kötelezettséget az állami adóhatóság felé kell teljesíteni.
(2) Amennyiben a magánnyugdíjpénztár a foglalkoztató által elkészített pótbevallás, helyesbítõ bevallás
benyújtásának idejére már megszûnt, a foglalkoztató a pótbevallást, helyesbítõ bevallást az eredeti esedékességig
benyújtott alapbevallással együtt az állami adóhatósághoz nyújtja be, amelyeket az állami adóhatóság köteles
feldolgozni és a feldolgozott adatokat a Pénztárak Központi Nyilvántartása részére továbbítani a pótbevallás és
a helyesbítõ bevallás benyújtását követõ hónap utolsó napjáig. A fizetési kötelezettséget az állami adóhatóság felé kell 
teljesíteni.
(3) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépett pénztártagra vonatkozóan 2007. január 1-jét követõ
idõszakra a foglalkoztató által benyújtott pótbevallásokat, helyesbítõ bevallásokat az állami adóhatóság feldolgozza
és a feldolgozott adatokat a Pénztárak Központi Nyilvántartása részére továbbítja. A fizetési kötelezettséget az állami
adóhatóság felé kell teljesíteni.
56/G. § Ha a biztosított pénztártagsági jogviszonya a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépése miatt már 
nem áll fenn, a pénztártagsági jogviszony idejére járó, meg nem fizetett tagdíj, bírság, pótlék tekintetében az eljárást
az állami adóhatóság a Nyugdíjbiztosítási Alap javára folytatja le.
56/H. § (1) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépett tagokhoz kötõdõ követelésérvényesítés
biztosítása végett, a magánnyugdíjpénztáraknak 2011. augusztus 31. napjáig vissza kell vonniuk az állami
adóhatóságnak átadott, mindazon – 2006. december 31. napja elõtti biztosítási jogviszonyhoz kötõdõ követelésükre
irányuló – végrehajtási megkereséseiket, melyekben az adott foglalkoztatóval szemben még van fennálló, végrehajtás 
alatti követelésük, és egyben nyilatkozatot tesznek, hogy ezen felül egyéb végrehajtási eljárás kezdeményezéshez
kapcsolódó követelésük nem áll fenn a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal szemben.
(2) A magánnyugdíjpénztárak legkésõbb 2011. október 31. napjáig – foglalkoztatónkénti bontásban – átadják
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak végrehajtási eljárás lefolytatása végett a szervezetük nyilvántartásába felvett
hátralékos kötelezettségekre vonatkozó adatokat. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz csak olyan követelések adhatók
át, melyekhez kötõdõen az adó-végrehajtás lefolytatásához való jog még nem évült el.
56/I. § Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény 251. § (9) bekezdése
a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépett tag esetében nem alkalmazható.”

29. § (1) A tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 251. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A befektetõ kérelmére a Felügyelet meghatározott idõre, de legfeljebb száznyolcvan napra felfüggeszti
a befektetési alap által forgalomba hozott befektetési jegyek folyamatos visszaváltását. A befektetõ akkor
kérelmezheti a befektetési jegyek folyamatos visszaváltásának felfüggesztését, ha rendelkezik a befektetési alap által
forgalomba hozott befektetési jegyek legalább ötven százalékával.”

(2) A Tpt. 251. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A Felügyelet a (2)–(3) bekezdés alapján elõterjesztett kérelem elbírálásáról legkésõbb két forgalmazási napon
belül dönt.”

30. § A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény a következõ 87/A. §-sal egészül ki:
„87/A. § (1) A gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja 2011. július 1. napját követõen a 2011. április,
május, június hónapokra vonatkozóan a 36. § (7)–(8) bekezdésekben foglaltakkal kapcsolatos bevallási, befizetési és
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egyéb kötelezettségeit – a 36. § (1)–(4) bekezdésekben foglaltak kivételével – az e törvény 2011. július 1. napján
hatályos rendelkezései szerint teljesíti, azzal az eltéréssel, hogy a 2011. július 20-ig esedékes bevallást 2011. augusztus
20-ig kell benyújtani a befizetési kötelezettség egyidejû teljesítésével. A 36. § (1)–(4) bekezdésekben foglalt
rendelkezéseket e bevallási, befizetési és egyéb kötelezettségek teljesítése során az e törvény 2011. június 30. napján
hatályos állapota szerint kell alkalmazni.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezést 2011. július 1. napjától kell alkalmazni.”

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

2011. évi CIII. törvény
a népegészségügyi termékadóról*

Az Országgyûlés a népegészségügyileg nem hasznos élelmiszerek fogyasztásának visszaszorítása és az egészséges táplálkozás
elõmozdítása, valamint az egészségügyi szolgáltatások, különösen a népegészségügyi célú programok finanszírozásának javítása
érdekében a népegészségügyi termékadó fizetésének a kötelezettségérõl a következõ törvényt alkotja:

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § E törvény alkalmazásában
1. belföld: a Magyar Köztársaság területe; 
2. cukor: 1701, 1702 VTSZ szám alá tartozó termék;
3. só: 2501 VTSZ szám alá tartozó termék;
4. elõrecsomagolt termék: a termék és az azt tartalmazó egyedi csomagolás kombinációja, ha

a) a terméket nem a fogyasztó vagy a végsõ felhasználó jelenlétében csomagolják,
b) a csomagolásban található termék mennyisége elõre meghatározott,
c) a b) pont szerinti mennyiség a csomagolás felbontása vagy észrevehetõ módosítása nélkül nem változtatható

meg, és
d) a terméket olyan névleges mennyiségû egységekben értékesítik, amelyek

da) megegyeznek a csomagoló által elõre meghatározott értékekkel (ideértve bármely olyan hozzáadott
mennyiséget, amelyre a jelölésen hivatkozás történik),

db) tömeg- vagy térfogategységekben vannak meghatározva;
5. értékesítés: az adóköteles termék ellenérték fejében történõ átadása akként, hogy az az átvevõt tulajdonosként való

rendelkezésre jogosítja;
6. teljesítési hely: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa törvény) szerinti

teljesítési hely;
7. VTSZ szám: a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet

I. mellékletének módosításáról szóló, 2010. október 5-i 861/2010/EU bizottsági rendelet 2011. június 14-én hatályos
szövege szerinti vámtarifaszám.

2. Az adókötelezettség

2. § Adóköteles terméknek minõsül az elõrecsomagolt termékként forgalomba hozott,
a) a 2009, 2202 VTSZ szám alá tartozó termék, a legalább 25% gyümölcshányadot tartalmazó sûrítmények,

koncentrátumok, szörpök, nektárok és gyümölcslevek kivételével, ha
aa) hozzáadott cukortartalma meghaladja a 8 gramm cukor/100 milliliter mennyiséget (a továbbiakban:

üdítõital) vagy

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. július 11-i ülésnapján fogadta el.
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ab) az üdítõital hozzáadott koffeintartalma meghaladja a 10 milligramm koffein/100 milliliter mennyiséget
(a továbbiakban: energiaital);

b) a 1704, 1905, 2105 VTSZ szám alá tartozó termék, ha hozzáadott cukortartalma meghaladja a 25 gramm
cukor/100 gramm mennyiséget, továbbá az 1806 VTSZ szám alá tartozó termék, ha hozzáadott cukortartalma
meghaladja a 40 gramm cukor/100 gramm mennyiséget és kakaótartalma 40 gramm/100 gramm terméknél
alacsonyabb (a továbbiakban együtt: elõrecsomagolt cukrozott készítmény);

c) a b) pont hatálya alá nem tartozó 1905, 2005 20 20, 2008 VTSZ szám alá tartozó, gabona, burgonya vagy olajos
magvak felhasználásával készült, sütött vagy pörkölt, ízesített és azonnali fogyasztásra alkalmas termék, ide nem
értve a kenyeret és a pékárut, ha sótartalma meghaladja az 1 gramm só/100 gramm mennyiséget
(a továbbiakban: sós snack);

d) a 2103, 2104 VTSZ szám alá tartozó – gyermektápszernek, fogyasztásra kész levesnek vagy mártásnak nem
minõsülõ – termék, ha sótartalma meghaladja az 5 gramm só/100 gramm mennyiséget (a továbbiakban:
ételízesítõ), kivéve a mustár, a ketchup és az olyan, nem szárított, aprított vagy pépesített, sózott ételízesítõ
zöldség készítményt, amelynek sótartalma nem haladja meg a 15 gramm só/100 gramm mennyiséget.

3. § (1) Adókötelezettség terheli az adóköteles termék elsõ olyan értékesítését, amelynek a teljesítési helye belföld. 
(2) Az adó alanya az adóköteles termék értékesítésérõl kiállított számlán, számviteli bizonylaton, vagy ha számla,

számviteli bizonylat kiállítására nem kötelezett vagy azt elmulasztotta, az értékesítésrõl szóló okiraton köteles
feltüntetni, hogy az adókötelezettség õt terheli.

3. Az adó alanya

4. § Az adó alanya az adóköteles terméket belföldön elsõ alkalommal értékesítõ személy, szervezet.

4. Az adó alapja

5. § Az adó alapja az adóalany által a 3. § (1) bekezdése szerint értékesített adóköteles termék mennyisége kilogrammban
vagy literben kifejezve. Az adóalap meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni a csomagolás tömegét.

5. Az adó mértéke

6. § Az adó mértéke
a) üdítõital esetében 5 forint/liter,
b) energiaital esetében 250 forint/liter,
c) elõrecsomagolt cukrozott készítmény esetében 100 forint/kilogramm,
d) sós snack esetében 200 forint/kilogramm,
e) ételízesítõ esetében 200 forint/kilogramm.

6. Mentesség az adó alól

7. § (1) Mentesül az adó megfizetése alól az adóköteles termék értékesítését végzõ adóalany, ha a naptári évben az adóköteles 
termékbõl 50 liternél vagy 50 kilogrammnál kisebb mennyiséget értékesít.

(2) Mentes az adó alól a 3. § (1) bekezdése szerinti értékesítés, ha az megfelel az Áfa törvény 89. § (1) bekezdése vagy
98. §-a szerinti feltételeknek.

(3) Mentes az adó alól annak az adóköteles terméknek a 3. § (1) bekezdése szerinti értékesítése, amelyet vevõje az Áfa
törvény 89. § (1) bekezdése vagy 98. §-a szerinti feltételeknek megfelelõen továbbértékesít, feltéve hogy e tényrõl
a vevõ az adóalany felé az értékesítéskor nyilatkozik, valamint a továbbértékesítés tényét – a továbbértékesített
adóköteles termék mennyiségének közlésével – számára hitelt érdemlõen igazolja. Ha a vevõ a nyilatkozatában
foglaltak ellenére az adóköteles terméket belföldön értékesíti tovább, akkor errõl a tényrõl – a belföldön értékesített
termék mennyiségének megjelölésével – az adó alanyát a belföldi értékesítés teljesítési idõpontját követõ 8 napon
belül köteles értesíteni. Az adó alanya a vevõ által belföldön továbbértékesített adóköteles termék utáni adót – az
eredeti esedékességtõl számított késedelmi pótlékkal növelten – a vevõ által megküldött értesítés kézhezvételének
napját magában foglaló adómegállapítási idõszakban köteles megállapítani és esedékességkor megfizetni.
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Amennyiben a vevõ a belföldi értékesítésrõl szóló értesítési kötelezettségének határidõben nem tesz eleget, akkor
a belföldön értékesített adóköteles termék után az adóalany által meg nem fizetett adót, a nyilatkozattétel
esedékességétõl számított késedelmi pótlékot, illetve – ha a mulasztást az állami adóhatóság tárja fel – a meg nem
fizetett adóval összefüggõ adóbírságot és késedelmi pótlékot a vevõ köteles megfizetni.

(4) Az adóalany a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/D. §-a szerint az adóévben figyelembe vehetõ iparûzési
adóalap-mentesség összegének kétszeresével csökkentheti az adóévét követõ adóév fizetendõ adóját, legfeljebb
azonban az adóévet követõ adóév adójának 50%-áig terjedõ mértékben. Ha a 8. § szerinti adómegállapítási idõszak
12 hónapnál rövidebb, akkor az adókedvezmény az egyes adómegállapítási idõszakokban idõarányosan vehetõ
igénybe.

7. Az adó megállapítása

8. § (1) Azon adóköteles termék értékesítése utáni adót kell megállapítani és a 10. § (1) és (2) bekezdése szerint bevallani,
amely adóköteles termék értékesítésérõl kiállított
a) számlán, számviteli bizonylaton vagy ezek hiányában bármely más, az értékesítésrõl kiállított okiraton szereplõ

teljesítési idõpont vagy, ha a teljesítési idõpontot nem tüntették fel, akkor a
b) számla, számviteli bizonylat vagy az értékesítésrõl kiállított más okirat kiállításának idõpontja
a 10. § (1) és (2) bekezdése szerinti bevallási idõszakra (a továbbiakban: adómegállapítási idõszak) esik.

(2) Az adó alanya az (1) bekezdésben meghatározott adómegállapítási idõszakra önadózással állapítja meg adóját.
(3) Ha az adómegállapítási idõszakban értékesített adóköteles termék mennyisége a bevallás benyújtását követõen

csökken, az adó alanya az adó összegét abban az adómegállapítási idõszakban jogosult csökkenteni, amelyben
a helyesbítésrõl, érvénytelenítésrõl szóló számlát, számviteli bizonylatot vagy más okiratot kiállították.

8. Nyilvántartás-vezetési kötelezettség

9. § (1) Az adó alanya olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelybõl kitûnik
a) az adómegállapítási idõszak elsõ és utolsó napján az adóalany tulajdonában álló és
b) az adómegállapítási idõszakban beszerzett, vevõtõl visszavett, más módon kapott, továbbá az adókötelesen,

adómentesen értékesített, selejtezett, ingyenesen átadott, megsemmisült, eltûnt, más módon az adóalany
tulajdonából kikerült

adóköteles termék mennyisége termékenkénti bontásban.
(2) Az adó alanya az adómentesen értékesített adóköteles termékekrõl olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelybõl

kitûnik az adómentes értékesítés keretében eladott adóköteles termékek mennyisége termékenkénti bontásban,
mentességi jogcímenként.

(3) Az egyéni vállalkozónak nem minõsülõ, adófizetésre nem kötelezett magánszemély adóalanyt az e § szerinti
nyilvántartás-vezetési kötelezettség nem terheli.

9. Eljárási rendelkezések

10. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve (a továbbiakban: hatóság) jár el az
e törvényben meghatározott feladatok végrehajtása során.

(2) Az adó alanya bevallási kötelezettségét – a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel – a rá irányadó általános
forgalmi adó bevallási idõszak szerint teljesíti, az általános forgalmi adó bevallására elõírt határidõig az e célra
rendszeresített elektronikus nyomtatványon a hatósághoz.

(3) Az általános forgalmi adóban alanyi mentességben részesülõ adóalany vagy a bevallás benyújtására nem kötelezett
általános forgalmi adó alanya, továbbá az általános forgalmi adó alanyának nem minõsülõ adóalany bevallási
kötelezettségét az adóévet követõ év második hónapjának 25. napjáig teljesíti az e célra rendszeresített
nyomtatványon a hatósághoz.

(4) Az adóalany adófizetési kötelezettségét a bevallás benyújtására elõírt határnapig teljesíti.
(5) Az adófizetésre nem kötelezett adóalanynak bejelentkezési és adóbevallás benyújtási kötelezettsége nincs. 
(6) Az e törvényben nem szabályozott eljárási kérdésekben az adózás rendjérõl szóló törvény rendelkezéseit kell

alkalmazni.
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11. § Az adóból származó bevétel a központi költségvetés bevételét képezi.

10. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) A 7. § (4) bekezdése az Európai Bizottság jóváhagyó határozata meghozatala napját követõ 15. napon lép hatályba.

Az Európai Bizottság határozata meghozatala napját – annak ismertté válását követõen haladéktalanul –
az adópolitikáért felelõs miniszter a Magyar Közlönyben közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

13. § E törvény a mûszaki szabványok és szabályok terén történõ információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló,
1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: irányelv) 8–10. cikke szerinti
bejelentése az Európai Bizottság részére az irányelv 10. cikk (4) bekezdése szerint történik.

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

2011. évi CIV. törvény
a sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról*

1. A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény módosítása

1. §  A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény 271/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„271/A. § (1) Aki nyilvános rendezvény szervezõjének vagy rendezõjének a rend fenntartása érdekében tett jogszerû
intézkedésével szemben erõszakkal vagy fenyegetéssel ellenállást tanúsít, ha súlyosabb bûncselekmény nem valósul
meg, vétséget követ el, és két évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ. 
(2) Ha súlyosabb bûncselekmény nem valósul meg, az (1) bekezdés szerint büntetendõ, aki sportrendezvényen
a létesítménynek a nézõktõl vagy a nézõk meghatározott csoportjától elzárt területére jogosulatlanul belép, ott
tartózkodik, vagy e területre bármit bedob.
(3) A büntetés bûntett miatt három évig terjedõ szabadságvesztés, ha a rendbontást csoportosan, felfegyverkezve
vagy különös visszaesõként követik el.
(4) Mellékbüntetésként kitiltásnak is helye van.
(5) A különös visszaesés szempontjából hasonló jellegû bûncselekmény
a) testi sértés [Btk. 170. § (2)–(4) és (6) bekezdés],
b) hivatalos személy elleni erõszak [229. § (1)–(5) és (8) bekezdés], közfeladatot ellátó személy elleni erõszak [230. §
(1)–(2) bekezdés], hivatalos személy támogatója elleni erõszak (231. §),
c) garázdaság [271. § (1)–(3) bekezdés],
d) rongálás [324. § (1)–(6) bekezdés].”

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

2. § (1) A Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 91/J. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„91/J. § (1) A rendõrség kezeli
a) a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvények törvényben meghatározott bejelentési adatait, illetve
a gyülekezési jog hatálya alá nem tartozó, rendõri biztosítást igénylõ rendezvények rendezõire, szervezõire vonatkozó
adatokat két évig,

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. július 11-i ülésnapján fogadta el.
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b) a sportról szóló törvényben meghatározott sportrendészeti nyilvántartás hatálya alá tartozó személyek családi és
utónevét, születési idejét, anyja születési családi és utónevét, az elkövetett szabálysértés megnevezését, a kitiltás vagy
eltiltás idõtartamát, valamint a sportlétesítmények megnevezését és a sportrendezvények körét, amelyre a kitiltás
vagy eltiltás hatálya kiterjed.
(2) A (1) bekezdés b) pontja szerinti adatállományból a rendõrség a közrend és közbiztonság, az erõszak és
a rendzavarás megelõzése, a nemzetközi rendõrségi együttmûködési kötelezettségek teljesítése, továbbá mások
jogainak védelme céljából a külföldi rendõri szerv részére, valamint a rendezvények biztonságának védelme,
a sportrendezvény látogatásának, továbbá a jegyértékesítés megtagadásának céljából a sportrendezvény
szervezõjének, rendezõ alkalmazása esetén a rendezõnek, valamint a jegyértékesítést a szervezõ megbízásából végzõ
személynek továbbíthat adatot.”

3. A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény módosítása

3. § A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 22/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A szabálysértési hatóság és a bíróság a büntetés alkalmazása mellett vagy önálló intézkedésként az eljárás alá
vont személyt a sportrendezvényen való részvétellel, az odautazással, vagy az onnan történõ távozással összefüggõ
szabálysértés miatt kitilthatja bármelyik sportszövetség versenyrendszerében megrendezésre kerülõ
sportrendezvényrõl, valamint bármelyik sportszövetség versenyrendszerében megrendezett sportesemény
helyszínéül szolgáló sportlétesítménybõl.”

4. § Az Sztv. 27/D. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A szabálysértési nyilvántartó szerv a sportrendezvényrõl történõ kitiltás hatálya alatt álló személy családi és
utónevét, születési helyét és idejét, anyja születési családi és utónevét, a 27/A. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontban,
valamint a 27/A. § (1) bekezdés e) pontban szereplõ adatokat a sportról szóló törvényben meghatározott
sportrendészeti nyilvántartás részére történõ adatátadás útján a sportrendezvény szervezõjének, rendezõ
alkalmazása esetén a rendezõnek, valamint a jegyértékesítést a szervezõ megbízásából végzõ személynek
továbbíthatja. ”

5. § Az Sztv. 142. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Aki nyilvános rendezvényen)
„b) a rendezõ szerv vagy a rendõrség biztonságra vonatkozó felhívásának, különösen a helyszín elhagyására
vonatkozó rendelkezésének nem tesz eleget,”
(ötvenezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.)

4. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

6. § A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 23. § (1) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
(A sportág rendeltetésszerû mûködése érdekében – a külön jogszabályokban elõírt más szabályzatok mellett –
a szakszövetség az alábbi sporttevékenységgel összefüggõ szabályzatokat köteles megalkotni:)
„d) a sportrendezvény biztonságos lebonyolításával kapcsolatos elõírásokat tartalmazó szabályzat.”

7. § (1) Az Stv. 63. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A versenyrendszerben szervezett versenyek lebonyolítására alkalmas sportlétesítményeket biztonságtechnikai
szempontból az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendõrség), a tûzoltóság,
a katasztrófavédelem, az Országos Mentõszolgálat, az egészségügyi államigazgatási szerv, a sportszövetség,
a létesítményt használó sportszervezet, a tulajdonos, az üzemeltetõ, a sportrendezvényt szervezõ és az azzal
szerzõdéses viszonyban álló egészségügyi szolgáltató, a rendezõ szerv és a  Sportrendezvényeket Biztonsági
Szempontból Minõsítõ Bizottság (a továbbiakban: Minõsítõ Bizottság) képviselõje a versenyrendszerben szervezett
elsõ verseny elõtt legalább 30 nappal, évente legalább egy alkalommal közösen ellenõrzi. Az ellenõrzés idõpontjáról
– azt legalább 15 nappal megelõzõen – a sportlétesítményt használó sportszervezet, több ilyen sportszervezet esetén
a sportlétesítmény tulajdonosa vagy üzemeltetõje minden érintett szervezetet értesíteni köteles. A (4) bekezdésben
meghatározott engedély a rendõrség, a tûzoltóság, a katasztrófavédelem és az egészségügyi államigazgatási szerv
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hozzájárulása nélkül nem adható meg. Az ellenõrzésrõl a Minõsítõ Bizottság képviselõje jegyzõkönyvet vesz fel, amit
8 napon belül megküld az ellenõrzést végzõ szervezeteknek.”

(2) Az Stv. 63. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendeletben meghatározott sportrendezvények
lebonyolítására szolgáló sportlétesítmények tulajdonosának, üzemeltetõjének a sportlétesítmény összehangolt
biztonságtechnikai fejlesztését biztosító, az ellenõrzést végzõ szervezetek által közösen elfogadott négyéves
biztonságtechnikai fejlesztési tervvel (a továbbiakban: fejlesztési terv) és az ahhoz kapcsolódó költségtervvel kell
rendelkeznie. A fejlesztési tervet éves bontásban kell elkészíteni. A (3) bekezdésben meghatározott ellenõrzés
keretében az ellenõrzést végzõ szervezetek vizsgálják a fejlesztési tervben foglaltak megvalósulását. A vizsgálat
eredményeként az ellenõrzõ szervezetek javaslatot tesznek a sportlétesítmény tulajdonosa, üzemeltetõje vagy
használója részére a biztonságtechnikai fejlesztés irányaira. A sportlétesítmények üzemeltetésére, használatára
vonatkozó megállapodásban a tulajdonos és az üzemeltetõ, használó köteles rendelkezni a biztonságtechnikai
fejlesztés keretében az ellenõrzõ szervezetek által javasolt fejlesztés megvalósításával összefüggõ jogokról és
kötelezettségekrõl.”

8. § Az Stv. 65. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó versenyrendszer mûködtetése
esetén a labdarúgás sportág tekintetében a szakszövetség, a sportági szövetség, valamint a versenyrendszerben részt
vevõ sportszervezet szakirányú képesítéssel rendelkezõ biztonsági felelõst köteles alkalmazni.”

9. § Az Stv. 66. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A szervezõ – rendezõ alkalmazása esetén a rendezõ – köteles megtenni és az illetékes hatóságnál kezdeményezni
minden olyan intézkedést, amely a sportrendezvényen résztvevõk személyi és vagyonbiztonságának megóvása,
valamint a jogsértések megelõzése érdekében szükséges.”

10. § (1) Az Stv. 68. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szervezõ köteles a jogszabályban meghatározott sportrendezvény esetében a belépõjegy-eladást,
a sportrendezvény helyszínére történõ beléptetést, a szurkolótáborok elhelyezését és folyamatos figyelemmel
kísérését, valamint a sportrendezvény helyszínének elhagyását – a rendõrség által meghatározottak szerint –
a szükséges mûszaki és biztonsági intézkedéseket megtéve úgy megszervezni, hogy a szurkolótáborok elkülönítése
biztosított legyen.”

(2) Az Stv. 68. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A rendõrség határozattal megtiltja a sportrendezvény nézõk részvételével történõ megtartását, vagy korlátozza
a nézõk számát, ha
a) a biztonságos megrendezésnek az e törvényben és a sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendeletben
meghatározott feltételei hiányoznak,
b) az elõzetesen meghatározott biztonsági szabályokat a szervezõ – rendezõ alkalmazása esetén a rendezõ – nem
tartja be, vagy
c) a 63. § (3) bekezdésében meghatározott biztonságtechnikai ellenõrzés elmaradt.”

(3) Az Stv. 68. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
 „(4a) Ha a sportrendezvény biztonságos megrendezésének az e törvényben és a sportrendezvények biztonságáról
szóló kormányrendeletben meghatározott feltételei hiányoznak vagy nem megfelelõek, és a szervezõ a szakszövetség
felhívására a hiányzó feltételeket nem pótolja, vagy a biztonságtechnikai ellenõrzésre nem került sor, a szakszövetség
a sportrendezvény megtartását vagy a sportrendezvény nézõk részvételével való megtartását megtiltja, vagy a nézõk
részvételét a sportlétesítmény meghatározott részére korlátozza. A szervezõt és a rendõrséget a tiltásról, illetve
a korlátozásról a szakszövetség öt napon belül értesíti.”

(4) Az Stv. 68. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Ha a sportrendezvény résztvevõinek magatartása vagy egyéb körülmény a biztonságos megrendezést
veszélyezteti, a rendõrség a sportrendezvény nézõk részvételével történõ megtartásának megtiltásáról vagy a nézõk
számának korlátozásáról dönt. Ha a sportrendezvényen részt vevõk, valamint a nézõk testi épségének, életének, illetve 
a sportlétesítmény megóvásának érdekében szükséges, a sportrendezvényt meg kell szakítani. A rendõrség jelen lévõ
képviselõje a szervezõvel, a vendég sportszervezet képviselõjével, valamint a játékvezetõvel lefolytatott egyeztetést
követõen kezdeményezi a játékvezetõnél a mérkõzés befejezetté nyilvánítását. A játékvezetõ a rendõrség
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kezdeményezésének köteles eleget tenni és a mérkõzést befejezetté nyilvánítani. A mérkõzés befejezetté nyilvánítása
esetén a szervezõ a sportrendezvényt befejezetté nyilvánítja.”

(5) Az Stv. 68. §-a a következõ (9)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A nézõk biztonságos távozása érdekében a rendõrség a nézõket az ellenérdekû szurkolói csoportok
sportlétesítménybõl, a rendõri biztosítás mûködési körzetébõl, illetve a szurkolók kísérési útvonalából történõ
eltávozásáig a sportlétesítményben visszatarthatja.
(10) Az ellenérdekû szurkolói csoportok közterületi összecsapásának megakadályozása érdekében a rendõrség
– amennyiben azt a biztonság fenntartása érdekében szükségesnek ítéli – a szervezetten vagy szervezetlenül érkezõ
szurkolói csoportokat a közterület egy bizonyos részének elkerülésével, illetve meghatározott útvonalon
a sportlétesítménybe kísérheti.
(11) A sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó sportrendezvénnyel
összefüggésben, a jogszabályban meghatározott biztonsági elõírások megsértése esetén a sportrendezvény helye
szerint illetékes megyei rendõr-fõkapitányság a jogsértés súlyától, az okozott kár mértékétõl, a közbiztonságra való
veszélyesség fokától, valamint a jogsértés ismétlõdésétõl függõen kétszázezertõl kétmillió forintig terjedõ összegû
közigazgatási bírságot szabhat ki a szervezõvel, valamint a rendezõvel szemben. A közigazgatási bírság ismételt
kiszabása vagy meg nem fizetése esetén a rendõrség határozattal korlátozza a sportrendezvényen a nézõszámot,
vagy megtiltja a nézõk részvételével történõ megrendezést.”

11. § (1) Az Stv. 68/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott sportrendezvények biztonsági kockázat
szerinti minõsítését – a sportrendezvény szervezõjével folytatott elõzetes egyeztetést követõen – az Országos
Rendõr-fõkapitányság (a továbbiakban: ORFK) az általa mûködtetett Minõsítõ Bizottság javaslata alapján határozza
meg. A Minõsítõ Bizottság az ORFK, a katasztrófavédelem, az Országos Mentõszolgálat, az Országos Igazságügyi
Tanács Hivatala, a Legfõbb Ügyészség, a sportigazgatási szerv, valamint a sportágak országos sportági szakszövetségei 
által delegált szakértõkbõl áll. A Minõsítõ Bizottság mûködésére vonatkozó részletes szabályokat a Kormány
rendeletben állapítja meg.”

(2) Az Stv. 68/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Normál és fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvényeken a sportlétesítményen belüli biztonságért
a szervezõ felel. A fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvény szervezõje annak idõpontját megelõzõ 15 napon
belül köteles felkérni a sportrendezvény helye szerint illetékes helyi rendõrkapitányságot a sportlétesítményen belüli
rend fenntartásában térítés ellenében történõ közremûködésre. Normál biztonsági kockázatú sportrendezvényen
a szervezõ a rendõrség közremûködését térítés ellenében igénybe veheti.”

(3) Az Stv. 68/A. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvény esetében a szervezõ a biztonságos lebonyolítás érdekében
köteles
a) a sportrendezvény térítés ellenében történõ sportlétesítményen belüli biztosítását kezdeményezni,
b) a belépésre jogosító igazolások számáról a rendõrség részére tájékoztatást adni,
c) a rendezõi létszámot a rendõrség által meghatározott számra emelni,
d) a szurkolók parkoltatását, az elhelyezett gépjármûvek õrzését szervezni és biztosítani, valamint
e) a rendezõi listát elõzetesen a rendõrség részére átadni.”

(4) Az Stv. 68/A. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény esetében a rendõrség a sportrendezvény sportlétesítményen
belüli biztosítását közfeladatként végzi.”

(5) Az Stv. 68/A. § a következõ (4a)–(4d) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A labdarúgás sportág tekintetében a kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvényre utazó sportszervezet
vagy annak biztonsági felelõse a sportesemény biztonságos lebonyolítása érdekében köteles
a) megszervezni a vendégjátékra utazó szurkolók szervezett utaztatását,
b) intézkedni a sportszervezet szurkolóinak létszámával arányban álló számú, a vendég sportszervezet által biztosított 
utazó rendezõ biztosításáról, valamint
c) részt venni a szurkolói beléptetésben és a vendégszektor biztosításában.
(4b) A szervezõ a (3a) bekezdésben meghatározott feladatokat – a (3a) bekezdés a) pontjában meghatározottak
kivételével – kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény esetében is köteles végrehajtani.
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(4c) A labdarúgás sportág tekintetében az utazó sportszervezet vagy annak biztonsági felelõse a (3a) bekezdés
c)–e) pontjában meghatározott feladatokat kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény esetében is köteles
végrehajtani.
(4d) A normál és a fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvény térítés ellenében végzett biztosításához szükséges
rendõri erõ- és eszközigényt, valamint annak ellenértékét a rendõrség és a szervezõ a tervezett rendezõi létszám,
a sportlétesítmény biztonságtechnikai állapota, a sportrendezvény idõtartama, valamint a szükséges rendõri létszám
figyelembevételével határozzák meg.”

12. § Az Stv. 69. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„69. § (1) A szervezõ a sportlétesítmény beléptetõpontjainál jól látható hirdetményben köteles meghatározni
a sportrendezvényen történõ részvétel feltételeit és a magatartási szabályokat, amelyeket – általános szerzõdési
feltételekként összefoglalva – a belépõjegyen, bérleten is fel kell tüntetni.
(2) Ha a sportrendezvény elmaradt, illetve a nézõk kizárásával vagy a nézõszám korlátozásával került megrendezésre,
a belépõjegy ellenértékét három munkanapon belül vissza kell téríteni. Ha a sportrendezvény megszakadt,
a megismételt sportrendezvényre a belépõjegy érvényes.”

13. § Az Stv. a következõ 69/A. §-sal egészül ki:
„69/A. § (1) A sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendeletben meghatározott sportrendezvények
esetében a szervezõ köteles évente helyzetjelentésben összegezni a sportrendezvény biztonságos lebonyolításával
kapcsolatos elõírásokat tartalmazó szabályzatban, valamint a 63. § (3a) bekezdésében meghatározott fejlesztési
tervben foglaltak megvalósulását, az általa szervezett sportrendezvények rendezésének tapasztalatait, valamint
értékelni a tett és elmulasztott intézkedéseket, illetve azok hatásait.
(2) A helyzetjelentést a szervezõ a versenyrendszerben szervezett utolsó versenyt követõ 45 napon belül megküldi
a sportszövetségnek, a rendõrségnek és a Minõsítõ Bizottságnak.
(3) A szövetség sportágában közremûködik a nézõtéri erõszak megelõzésében és felszámolásában,
a sportrendezvények biztonságának fenntartásában, amelynek során az e törvényben, a sportrendezvények
biztonságáról szóló kormányrendeletben, valamint a nézõtéri erõszakkal összefüggõ nemzetközi egyezményekben
meghatározottakkal összhangban
a) biztonsági szabályzatban rendelkezik különösen a szövetség tagságát alkotó sportszervezetek
sportrendezvényeinek biztonságával összefüggõ feladatairól és a feladatok végrehajtásához szükséges költségek
biztosításáról,
b) a sportági jellemzõkre figyelemmel – a versenyrendszerben szervezett elsõ verseny elõtt legalább 30 nappal –
elkészíti a sportrendezvények biztonságával kapcsolatos éves sportági programot, amely magába foglalja
a sportrendezvények rendjének biztosításával kapcsolatos felvilágosítási, információszolgáltatási és
a sportrendezvények rendjének fenntartásában érintett szervezetekkel való együttmûködési feladatokat, valamint
a sportrendezvények biztonságára vonatkozó rendelkezéseknek a tagságát alkotó sportszervezetek körében történõ
érvényesülése sportszakmai szempontból történõ ellenõrzését,
c) a sportrendezvények biztonságával kapcsolatos feladatai ellátásának koordinációjára, a sportrendezvények
rendjének fenntartásában érintett szervezetekkel való együttmûködésre a sportrendezvények biztonságára
vonatkozó szabályokban jártas kapcsolattartó személyt jelöl ki, a kapcsolattartók képzését és továbbképzését
a Minõsítõ Bizottság biztosítja, valamint
d) a versenyrendszerben szervezett utolsó versenyt követõ 45 napon belül megküldi a Minõsítõ Bizottságnak az elõzõ
évi sportrendezvények biztonságával kapcsolatos tevékenységérõl készített beszámolóját.
(4) A Minõsítõ Bizottság az (1) bekezdésben meghatározott helyzetjelentést és a (3) bekezdés d) pontjában
meghatározott beszámolót a beérkezéstõl számított 30 napon belül értékeli.
(5) Az értékelés eredményét a Minõsítõ Bizottság a sportrendezvények biztonsági minõsítése során figyelembe veszi.
A Minõsítõ Bizottság súlyos vagy ismétlõdõ hiányosságok esetén javaslatot tesz a sportpolitikáért felelõs miniszter
részére a szakszövetség vagy a tagszervezeteként mûködõ sportszervezet állami támogatásának felfüggesztésére,
illetve visszavonására.
(6) A sportszövetség az (1) bekezdésben meghatározott helyzetjelentéseket évente rendszeresen értékeli
a rendõrség és a szervezõk részvételével. Az értékelést írásba foglalja és – különösen az eltiltásokkal és azok
érvényesítésével kapcsolatban – megteszi a fejlesztés végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket.”
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14. § (1) Az Stv. 70. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Rendezõ szervnek csak a személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozói tevékenységrõl szóló törvény hatálya alá
tartozó egyéni vagy társas vállalkozás, rendezõnek csak a hatóság által kiállított személy-, vagyonvédelmi
igazolvánnyal rendelkezõ – a képesítésekkel kapcsolatos jogszabályban és a sportági szakszövetség belsõ
szabályzatában meghatározott képesítési, képzési követelményeknek megfelelõ, a sportrendezvényen való
rendfenntartásra felkészített – személy bízható meg.”

(2) Az Stv. 70. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A Kormány rendeletben határozza meg azokat a sportrendezvényeket,
a) amelyeken a rendezésre és a szurkolók utazásának biztosítására a sportszövetség által akkreditált rendezõ szervet,
valamint évente legalább egy alkalommal a sportrendezvények biztosítására szakirányú továbbképzés keretében
felkészített rendezõt kell megbízni,
b) amelyek esetében a szervezõ köteles a sportrendezvény résztvevõi számára felelõsségbiztosítást kötni.
(6) Az (5) bekezdés b) pontja szerinti sportrendezvény felelõsségbiztosítás nélkül nem tartható meg.
A felelõsségbiztosítás meglétét a belépõjegyen, bérleten és a beléptetõpontoknál kihelyezett pályarendszabályokon
is fel kell tüntetni.”

15. § (1) Az Stv. 71. § (1) bekezdése a következõ f) és g) ponttal egészül ki:
(A nézõ a sportrendezvény helyszínére akkor léptethetõ be, ha:)
„f) vállalja, hogy a rendezõ felszólítására igazolja személyazonosságát, valamint
g) tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt róla kép- és hangfelvétel készíthetõ.”

(2) Az Stv. 71. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a résztvevõ a sportrendezvény idõtartama alatt az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, vagy
a (2) bekezdés szerinti magatartást a rendezõ figyelmeztetésére nem hagyja abba, a sportrendezvényrõl el kell
távolítani. A rendezõ az eltávolítandó személyt felszólítja személyazonossága igazolására. Amennyiben az
eltávolítandó személy a felszólításnak nem tesz eleget, a rendezõ – jogszabály eltérõ rendelkezésének hiányában –
a rendõrséget haladéktalanul értesíti az igazoltatás érdekében. A rendõrség kiérkezéséig, de legfeljebb az értesítéstõl
számított harmadik óra végéig a rendezõ az eltávolítandó személyt visszatarthatja, feltéve, hogy a visszatartásra
a helyszínen mûködõ képfelvevõ eszköz látóterében kerül sor. A képfelvevõ eszköz által rögzített felvételek kezelésére
a 74. § (4) és (5) bekezdésében foglalt rendelkezések megfelelõen irányadók. A visszatartott személy rendõrség által
történõ igazoltatása esetén a 65. § (2) bekezdésében meghatározott szervezõt kell a Rendõrségrõl szóló 1994. évi
XXXIV. törvény 24. § (4) bekezdése szerinti igazoltatást kérõnek tekinteni.”

(3) Az Stv. 71. §-a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A szervezõ – rendezõ alkalmazása esetén a rendezõ – köteles gondoskodni a pályarendszabályok értelmében
be nem vihetõ tárgyak dokumentált átvételérõl, biztonságos megõrzésérõl és a jogosult részére távozásakor történõ
visszaadásáról. Amennyiben a be nem vihetõ tárgyakért a tulajdonos a sportrendezvény befejezésétõl számított két
órán belül nem jelentkezik, a szervezõ vagy a rendezõ a továbbiakban a felelõs õrzés szabályai szerint jár el.”

(4) Az Stv. 71. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A szervezõ a résztvevõt a beléptetés feltételeirõl, az ellenõrzés módjáról és az eltávolítás lehetõségérõl
a sportlétesítményen kívül és annak területén jól látható, piktogramokkal is ellátott, aktualizált hirdetményeken,
valamint a belépõjegyen és a bérleten köteles – magyar, angol, német és a külföldi vendég sportszervezet országa
szerinti nyelven is – tájékoztatni.”

16. § Az Stv. 72. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„72. § (1) A szervezõ a résztvevõk egyedi azonosítására alkalmas biztonsági beléptetési és ellenõrzõ rendszert
(a továbbiakban: beléptetõ rendszer) alkalmazhat, a labdarúgás sportág tekintetében a kiemelt biztonsági kockázatú
sportrendezvény és a fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvény esetében beléptetõ rendszert alkalmaz.
A rendezõ a beléptetés során jogosult a résztvevõk személyazonosságát ellenõrizni.
(2) Beléptetõ rendszer alkalmazása esetén a szervezõ
a) csak névre szóló belépõjegyet, bérletet értékesíthet,
b) személyazonosításra alkalmas, kedvezményekre jogosító kártya (a továbbiakban: klubkártya) kiváltását teheti
kötelezõvé, valamint
c) a beléptetéskor a rendezõ útján a belépõjegy, a bérlet birtokosának személyazonosságát ellenõrzi, és személyes
adatait egybeveti a belépõjegy, a bérlet vagy a klubkártya adataival.
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(3) Ha a beléptetéskor a belépõjegy, a bérlet vagy a klubkártya birtokosának személyes adatai nem egyeznek
a személyazonosság igazolására alkalmas igazolványban szereplõ adatokkal, a beléptetést meg kell tagadni.
(4) A szervezõ vagy a jegyértékesítést a szervezõ megbízásából végzõ személy a belépõjegy, bérlet eladásakor,
valamint a beléptetés során jogosult a nézõ személyazonosságát a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány
alapján megállapítani.
(5) Beléptetõ rendszer alkalmazása esetén a szervezõ vagy a jegyértékesítést a szervezõ megbízásából végzõ személy
a belépõjegy, a bérlet vagy a klubkártya eladásakor, valamint a rendezõ a beléptetés során a nézõ személyazonosságát
egybeveti a sportrendészeti nyilvántartás adataival. A sportrendészeti nyilvántartásban szereplõ személynek
belépõjegy, bérlet vagy klubkártya nem értékesíthetõ, az eltiltó és a kitiltó határozat szerinti sportrendezvény
helyszínére, illetve sportlétesítménybe történõ belépését meg kell tagadni.”

17. § Az Stv. 72/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„72/A. § (1) A szervezõ, valamint a szervezõ által megbízott, sportesemény-szervezõ tevékenységet folytató szervezet
e tevékenységi körében névre szóló belépõjegyet és bérletet – ha a szervezõ sportszervezet, akkor klubkártyát is –
állíthat ki és értékesíthet. A belépõjegyen, bérleten, valamint klubkártyán a sportrendezvényre ezekkel belépésre
jogosult személy nevét, születési helyét és idejét, valamint lakcímét az azokat kibocsátó szervezõ, valamint a szervezõ
által megbízott, sportesemény-szervezõ tevékenységet folytató szervezet vagy sportszervezet a belépõjegy, a bérlet,
illetve a klubkártya érvényességének lejáratát követõ 3 munkanapig nyilvántartja.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján kiadott belépõjegy, bérlet, valamint klubkártya, illetve az abban szereplõ
személyes adat csak a sportrendezvény helyszínén vagy a sportrendezvény helyszínének megközelítése, illetve az
onnan való távozás során elkövetett bûncselekmény vagy szabálysértés miatt indult büntetõ- vagy szabálysértési
eljárás, továbbá a sportrendezvényrõl való eltiltás során használható fel.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott határidõn belül a (2) bekezdés szerinti személyes adatot megkeresésre
a nyomozó hatóság, az ügyészség, illetve a bíróság részére büntetõ- vagy szabálysértési eljárásban bizonyítási
eszközként való felhasználás céljából továbbítani lehet.”

18. § (1) Az Stv. 73. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szervezõ az általa szervezett sportrendezvény esetén köteles a sportrendezvényrõl eltávolított személy részére
a belépõjegy-eladást megtagadni, valamint megakadályozni, hogy a sportrendezvényen részt vehessen
(a továbbiakban együtt: sportrendezvény látogatásától eltiltás). A sportrendezvény látogatásától eltiltás
lehetõségérõl a szervezõ a sportlétesítményen kívül és annak területén jól látható hirdetményben köteles
tájékoztatást adni, amit – általános szerzõdési feltételként – magyar, angol, német és a külföldi vendég sportszervezet
országa szerinti nyelven is fel kell tüntetni.
(2) A sportrendezvény látogatásától eltiltás idõtartama hat hónapnál rövidebb nem lehet és a szervezõ által
szervezett minden sportrendezvényre vonatkozó eltiltás esetén a két évet, míg a meghatározott sportlétesítményre
vonatkozó eltiltás esetén a négy évet nem haladhatja meg.”

(2) Az Stv. 73. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A szervezõ az általa eltiltott személy nevét, születési helyét és idejét, az eltiltás idõtartamát, a sportlétesítmény
megnevezését, valamint azon sportrendezvények körét, amelyre az eltiltás hatálya kiterjed, 3 napon belül továbbítja
a sportrendészeti nyilvántartásba.
 (6) A sportrendészeti nyilvántartásból – a jegyértékesítés és a sportrendezvényre történõ beléptetés céljából –
a) a sportrendezvény szervezõje,
b) a jegyértékesítést a szervezõ megbízásából végzõ személy, valamint
c) a szervezõ által alkalmazott rendezõ
igényelhet adatot.”

19. § (1) Az Stv. 74. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szervezõ – rendezõ alkalmazása esetén a rendezõ – képviselõje a normál és fokozott biztonsági kockázatú
sportrendezvény ideje alatt – annak helyszínén, a beléptetésre váró szurkolók által elfoglalt közterületen és a nézõk
részére kijelölt parkolókban – a résztvevõk személyi és vagyonbiztonsága érdekében jogosult, a labdarúgás sportág
tekintetében a fokozott, valamint valamennyi kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény ideje alatt köteles
a résztvevõket a rendõrség által meghatározott helyszínekre, a rendõrség által meghatározott számban elhelyezett,
a résztvevõk egyedi azonosítását lehetõvé tevõ minõségû felvételt biztosító kamerával megfigyelni és a felvételt
rögzíteni.
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(2) A kamerával való megfigyelésrõl, a kamerák elhelyezkedésérõl és a rögzített adatok kezelésérõl a nézõt
a sportlétesítményen kívül és annak területén jól látható hirdetményen, a belépõjegyen, bérleten, illetve a klubkártyán 
piktogramok felhasználásával, valamint magyar, angol, német és a külföldi vendég sportszervezet országa szerinti
nyelven is tájékoztatni kell.
(3) A szabálysértési, valamint a büntetõeljárás megindításához és lefolytatásához szükséges adatok és információk
biztosítása céljából a sportrendezvény befejezését követõen a szervezõ köteles a rendõrség által a sportrendezvény
befejezését követõ 72 órán belül megtehetõ felszólításban megjelölt ideig megõrizni a sportesemény biztosítása
során rögzített felvételeket. A rendõrség a szervezõt vagy a rendezõt a felvételeknek a felszólítást követõ legfeljebb
30 napig történõ tárolására szólíthatja fel. Amennyiben a felszólításra nem kerül sor, a szervezõ vagy a rendezõ
a rögzített adatokat a rögzítést követõ 72 óra elteltével megsemmisíti.”

(2) Az Stv. 74. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az (1) bekezdés szerint rögzített felvételekbõl a jogszabályban meghatározott nemzetbiztonsági, bûnüldözési,
szabálysértési, illetve igazságszolgáltatási feladatai ellátása céljából a nemzetbiztonsági szolgálat, a rendõrség,
a szabálysértési hatóság, az ügyészség és a bíróság, valamint az érintett személy igényelhet adatot.
(6) A kamerával felvett adatokat a sportrendezvény területén erre a célra létesített helyiségben a szervezõ, a rendezõ,
illetve a rendezõ szerv képviselõje egyidejûleg és folyamatosan figyelemmel kíséri. A rendõrség, illetve
a nemzetbiztonsági szolgálat e feladattal megbízott képviselõje ennek során jelen lehet.”

20. § Az Stv. 76. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A nézõ részvétele a sportrendezvényen
76. § (1) A nézõ köteles betartani a szervezõ által meghatározott biztonsági elõírásokat. Nem folytathat olyan
tevékenységet, amely a sportrendezvényt megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen
résztvevõk, az arra érkezõk vagy az onnan távozók testi épségét vagy vagyoni javait.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség megszegésébõl eredõ kárért a nézõ a Polgári Törvénykönyvnek
a kártérítésre vonatkozó általános szabályai szerinti felelõsséggel tartozik. Több károkozó esetén a károkozók
egyetemlegesen felelnek. A kártérítési felelõsség nem érinti a résztvevõ szabálysértési vagy büntetõjogi felelõsségét.
A károkozó a sportszervezet részére minden, a károkozásból származó költséget köteles megtéríteni.
(3) A nézõ a sportrendezvény befejezésének idõpontjában, valamint a szervezõnek, a rendezõnek vagy
a rendõrségnek a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztetõ helyzet kialakulása miatt tett felhívására köteles
a sportrendezvény helyszínét elhagyni.
(4) A sportrendezvény és a nézõk, valamint a további résztvevõk biztonságára vonatkozó részletes elõírásokat
jogszabály állapítja meg.”

21. § Az Stv. a következõ 76/A. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„A sportrendészeti nyilvántartás
76/A. § (1) A rendõrség a sportrendezvények látogatásától a szervezõ által eltiltott, valamint a szabálysértési hatóság
vagy a bíróság által a sportrendezvényrõl, illetve a sportlétesítménybõl kitiltott személyek e törvény alapján
nyilvántartott személyes adatait a sportrendezvények biztonságának védelme, az erõszak és a rendzavarás
megelõzése, a nemzetközi rendõrségi együttmûködési kötelezettségek teljesítése, mások jogainak védelme,
a jegyértékesítés, valamint a sportrendezvényre történõ belépés megtagadásának megállapítása céljából kezeli.
(2) A sportrendezvények látogatásától a szervezõ által eltiltott, valamint a szabálysértési hatóság vagy a bíróság által
a sportrendezvényrõl, illetve a sportlétesítménybõl kitiltott személyek nyilvántartása (a továbbiakban: sportrendészeti 
nyilvántartás) a hatálya alá tartozó személyek következõ adatait tartalmazza:
a) a családi és utónév,
b) a születési hely és idõ, valamint
c) az anyja születési családi és utóneve.
(3) A kitiltás hatálya alatt állók tekintetében a sportrendészeti nyilvántartás tartalmazza
a) a kitiltott személy (2) bekezdés  a)–c) pontjában meghatározott adatait,
b) az elkövetett szabálysértést,
c) a kitiltás idõtartamát, továbbá
d) a sportlétesítmények megnevezését, valamint azon sportrendezvények körét, amelyekre a kitiltás hatálya kiterjed.
(4) Az eltiltás hatálya alatt állók tekintetében a sportrendészeti nyilvántartás tartalmazza
a) az eltiltott személy (2) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott adatait,
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b) az eltiltó szervezet megnevezését,
c) az eltiltás idõtartamát, továbbá
d) a sportlétesítmények megnevezését, valamint azon sportrendezvények körét, amelyekre az eltiltás hatálya kiterjed.
(5) A rendõrség a sportrendészeti nyilvántartás adatait az eltiltás, valamint a kitiltás idõtartamáig kezeli. Törölni kell
a nyilvántartásból annak a személynek az adatait, akire vonatkozóan a nyilvántartási idõ eltelt.
(6) A sportrendészeti nyilvántartásból a rendõrség
a) a közrend és a közbiztonság védelme, az erõszak és a rendzavarás megelõzése, a nemzetközi rendõrségi
együttmûködési kötelezettségek teljesítése, továbbá mások jogainak védelme céljából a külföldi rendõri szerv részére
a (2)–(4) bekezdésben foglalt,
b) a rendezvények biztonságának védelme, valamint a sportrendezvény látogatásának, továbbá a jegyértékesítés
megtagadásának céljából a sportrendezvény szervezõjének, rendezõ alkalmazása esetén a rendezõnek, valamint
a jegyértékesítést a szervezõ megbízásából végzõ személynek a (3) bekezdés a) és d) pontjában, valamint az
(4) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott
adatokat továbbítja.
(7) A (3) bekezdésben foglalt adatok szolgáltatása során a rendõrség a központi szabálysértési nyilvántartás adatait
adja át.
(8) A sportrendészeti nyilvántartás számára adatot szolgáltató szervezõ, valamint a (6) bekezdés b) pontjában
meghatározott adatigénylésre jogosultak technikai és szervezési intézkedésekkel, ellenõrzési rendszer kialakításával
gondoskodnak az adatokhoz történõ jogosulatlan hozzáférés, valamint az adatok jogosulatlan megváltoztatása és
nyilvánosságra hozatala elleni védelemrõl.
(9) A szervezõ gondoskodik a továbbított adatok helyességérõl, idõszerûségérõl, valamint utólag köteles értesíteni
a rendõrséget a késõbb felfedett adathibáról és a helyes adatról.
(10) A rendõrség az adatszolgáltatásokról adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza
a) az adatigénylõ megnevezését, székhelyének, telephelyének címét, továbbá az adatigénylõ szerv nevében eljáró
személy nevét vagy egyedi azonosítóját,
b) a továbbított adatok körének megnevezését és az adattovábbítás idõpontját,
c) az adatszolgáltatás célját és jogalapját, valamint
d) az adatszolgáltatás alanyának nevét.
(11) A rendõrség az adattovábbítási nyilvántartásba bejegyzett adatot az adatszolgáltatástól számított öt évig kezeli.”

22. § Az Stv. 77. §-a a következõ s) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„s) sportlétesítmény: sportrendezvény megrendezésének helyszínéül szolgáló építmény és terület.”

23. § Az Stv. 79. § (1) bekezdés b) pontja a következõ bj) és bk) alponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
b) rendeletben állapítsa meg)
„bj) a biztonságtechnikai fejlesztésre kötelezettek körét, és
bk) a sportrendezvény térítés ellenében végzett biztosítására vonatkozó részletes szabályokat.”

5. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 
2005. évi CXXXIII. törvény módosítása

24. § A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
26. § (3) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
(A rendezvény biztosítását végzõ személy- és vagyonõr az (1) bekezdésben meghatározottakon túl jogosult:)
„c) a sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó sportrendezvényeken rendezõi
feladata során a sportról szóló törvényben meghatározottak szerint, a sportrendezvényrõl eltávolítandó személyt
visszatartani, ha az személyazonosságát felhívásra nem igazolja.” 

25. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E törvény 16. §-a 2012. július 1-jén lép hatályba.
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(3) E törvény 1–15. §-a, 17–24. §-a, 26. § (1) bekezdése, 26. § (2) bekezdés a) és b) pontja 2011. szeptember 1-jén lép
hatályba.

26. § (1) Az Stv. 79. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában a „biztonságára vonatkozó” szövegrész helyébe a „biztonságára
és a Minõsítõ Bizottság mûködésére vonatkozó” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti
a) az Stv. 68. § (8) bekezdése és 75. §-a, 
b) az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 10/A. §-a és az azt megelõzõ alcím, valamint
c) az Stv. 72. § (1) bekezdésében az „ , a kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény esetében beléptetõ rendszert 

alkalmaz” szövegrész.

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

2011. évi CV. törvény
egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról*

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

1. § (1) A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 7. §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott harmadik 
országbeli állampolgár (a továbbiakban: harmadik országbeli állampolgár) a Magyar Köztársaság területén a 2. §
(2) bekezdésében, valamint a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a munkavállalási engedély, vagy a magas
szintû képzettséget igénylõ munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedély (a továbbiakban: EU Kék Kártya)
alapján létesíthet foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt. Az engedélyezési kötelezettség alá tartozó foglalkoztatásra
irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges szerzõdés csak a munkavállalási engedély vagy az EU Kék Kártya
beszerzését követõen köthetõ meg.”

(2) Az Flt. 7. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettségeire, a harmadik országbeli
állampolgár személyi, családi és egyéb körülményeire figyelemmel, valamint munkaerõpiaci szempontok alapján
egyes tevékenységeket érintõen az (1) bekezdés szerinti engedélyezési kötelezettség alóli mentesség eseteit
rendeletben állapítsa meg.”

(3) Az Flt. 7. § (5) bekezdés a)–b) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek: 
[(5) Felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter), hogy – a szabályozással
érintett foglalkozás szerint feladatkörrel rendelkezõ miniszterekkel egyetértésben – rendeletben határozza meg]
„a) a Magyarországon egyidejûleg összesen, valamint az egyes állami foglalkoztatási szervek illetékességi területén,
továbbá az egyes foglalkozásokban foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok – ideértve az EU Kék Kártya
alapján foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítõ harmadik országbeli állampolgárokat is – legmagasabb számát,
b) azokat a foglalkozásokat, amelyekben a magyarországi munkanélküliség alakulására és összetételére tekintettel
harmadik országbeli állampolgár – ideértve az EU Kék Kártya alapján foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítõ
harmadik országbeli állampolgárokat is – nem foglalkoztatható,”

(4) Az Flt. 7. § (5) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki: 
[Felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter), hogy – a szabályozással
érintett foglalkozás szerint feladatkörrel rendelkezõ miniszterekkel egyetértésben – rendeletben határozza meg]
„d) EU Kék Kártya alapján, Magyarországon foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítõ harmadik országbeli
állampolgár részére fizetendõ minimális díjazás mértékének kiszámítási módját.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. július 4-i ülésnapján fogadta el.

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 85. szám 25137



(5) Az Flt. 7. §-a a következõ (7)–(9) bekezdésekkel egészül ki:
„(7) A foglalkoztató és a harmadik országbeli munkavállaló magas szintû képzettséget igénylõ munkavállalás céljából
elõzetes megállapodást köt – legfeljebb négyéves határozott idõtartamú – foglalkoztatásra irányuló jogviszony
létesítésére. A megállapodás kötelezõ érvényû állásajánlatnak minõsül. Amennyiben az EU Kék Kártya kiállításra kerül
a harmadik országbeli állampolgár részére, a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt – a (9) bekezdésben foglalt
kivétellel – az elõzetes megállapodásban foglalt feltételeknek megfelelõen kell létrehozniuk. A felek ettõl eltérõ
megállapodása érvénytelen.
(8) A (7) bekezdés szerinti elõzetes megállapodásnak tartalmaznia kell
a) a harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenységet, munkakört (FEOR),
b) a harmadik országbeli állampolgárnak az a) pont szerinti tevékenység ellátáshoz szükséges felsõfokú szakmai
képesítése megnevezését,
c) a harmadik országbeli állampolgár részére fizetendõ díjazás mértékét,
d) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megjelölését,
e) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony idõtartamát.
(9) A felek a (8) bekezdés c) pontja szerinti díjazás mértékétõl kizárólag a harmadik országbeli állampolgár javára
térhetnek el.”

2. § (1) Az Flt. 58. § (5) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában]
„f) magas szintû képzettséget igénylõ munkavállalás: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 2. § p) pontja szerinti munkavállalás,”

(2) Az Flt. 58. § (8) bekezdésének g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg]
„g) az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben a munkaerõpiaci szolgáltatásokat nyújtó szervezetek
akkreditációs eljárásáért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj”
[szabályait.]

(3) Az Flt. 58. §-a a következõ (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) Felhatalmazást kap a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs miniszter, hogy az adópolitikáért
felelõs miniszterrel egyetértésben rendeletben határozza meg a megváltozott munkaképességû munkavállalókat
foglalkoztató munkáltató akkreditációs eljárásáért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj szabályait.”

3. § (1) Az Flt. 60. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Ez a törvény]
„b) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történõ szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz
való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK,
a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül
helyezésérõl szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének”
[való megfelelést szolgálja.]

(2) Az Flt. 60. § (1) bekezdése kiegészül a következõ c) ponttal: 
[Ez a törvény]
„c) a harmadik országbeli állampolgárok magas képzettséget igénylõ munkavállalás céljából való belépésének
és tartózkodásának feltételeirõl szóló, 2009. május 25-i 2009/50/EK tanácsi irányelv 5. cikk (1) bekezdés a) pontjának,
7. cikk (4) bekezdés b) pontjának”
[való megfelelést szolgálja.]

A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény módosítása

4. § A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 22. § (2) bekezdés d) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[Ha a munkáltatónál üzemi tanács nincs, a munkáltató köteles tájékoztatni a szakszervezetet:]
„d) legalább félévente a munkáltatónál távmunkát végzõ, valamint kölcsönzött munkavállalók számáról és
munkakörük megnevezésérõl.”
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5. § Az Mt. 41/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kollektív szerzõdést a szerzõdõ felek együttesen kötelesek a miniszternek a megkötést követõ harminc napon
belül nyilvántartásba vételre bejelenteni és a kapcsolódó adatszolgáltatást elektronikus úton teljesíteni
(a továbbiakban együtt: bejelentési kötelezettség) a Kormány hivatalos tájékoztató honlapján és a kormányzati
portálon közzétett elektronikus adatlapon.”

6. § Az Mt. 43. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az üzemi tanácsot, illetve az üzemi megbízottat öt évre választják.”

7. § Az Mt. 81. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A próbaidõ tartama harminc nap. Harminc napnál rövidebb próbaidõt kollektív szerzõdés vagy a felek is
megállapíthatnak. Harminc napnál hosszabb, de legfeljebb három hónapig terjedõ próbaidõt a felek, legfeljebb hat
hónapig terjedõ próbaidõt kollektív szerzõdés állapíthat meg. A próbaidõ meghosszabbítása tilos, ettõl érvényesen
eltérni nem lehet.”

8. § Az Mt. 117/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„117/C. § (1) Ha a 117/B. § (2) bekezdés alapján legalább heti 36 órás rövidebb teljes munkaidõt állapítottak meg,
a munkáltató és a munkavállaló írásban megállapodhatnak a (2) bekezdésben foglaltak szerint, legfeljebb egy éves
határozott idõtartamra a munkaidõ mértékének a  felemelésérõl.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén a munkaidõ mértéke a 117/B. § (1) bekezdése szerinti teljes
munkaidõ és az (1) bekezdés szerinti rövidebb teljes munkaidõ mértéke – legfeljebb a rövidebb teljes munkaidõ
megállapításának napjától a munkaidõ megemelésérõl szóló megállapodás hatálybalépésének napjáig tartó
idõtartamra számított – különbözetének figyelembevételével emelhetõ meg oly módon, hogy a teljes munkaidõ heti
mértéke a negyvennégy órát nem haladhatja meg. A munkaidõ megemelésére legkésõbb a rövidebb munkaidõ
megszûnésének napjától számított harmadik hónap elsõ napjától kerülhet sor.
(3) A munkáltató a munkaidõ megemelésérõl szóló megállapodás idõtartama alatt nem közölhet mûködésével
összefüggõ okra alapozott rendes felmondást vagy a 94/E. § (1) bekezdés szerinti rendes felmondásról szóló
tájékoztatást azzal a munkavállalóval, akinek a teljes munkaideje – e §-ban foglaltak alapján – heti negyven óránál
hosszabb. 
(4) A (3) bekezdésben meghatározott tilalomba ütközõ munkáltatói rendes felmondás, illetõleg tájékoztatás
jogellenes. Jogellenes az (1) bekezdés alapján meghatározott, a munkaidõ mértékének felemelésérõl szóló
megállapodás idõtartamát túllépõen a 117/B. § (1) bekezdése szerinti teljes munkaidõnél magasabb munkaidõ
megállapítása. Az ilyen jogellenes foglalkoztatás esetén a 117/B. § (1) bekezdését meghaladó munkaidõre,
a munkáltató az erre az idõre járó munkabér háromszorosának megfelelõ összegû átalány-kártérítést köteles
a munkavállaló részére megfizetni.
(5) A munkavállaló személyi alapbérét nem érinti, ha teljes munkaidejének a mértéke – e §-ban foglaltak alapján –
heti negyven óránál hosszabb.
(6) Az (5) bekezdésben foglaltak alapján az órabérrel díjazott munkavállaló órabértételét arányosan csökkentett
mértékben kell figyelembe venni.”

9. § Az Mt. 130. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A munkaviszony szünetelésének idõtartamára a következõ esetekben jár szabadság:]
„c) a gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság [138. § (5) bekezdés]elsõ hat hónapjára;”

10. § (1) Az Mt. 134. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(3) A szabadságot esedékességének évében kell kiadni. Az esedékesség évében kiadottnak kell tekinteni azt a szabadságot,
amelynek megszakítás nélküli tartama – az esedékesség évében történõ megkezdése esetén – a következõ évben jár le,
és a következõ évre átnyúló szabadságrész nem haladja meg az öt munkanapot. A munkáltató]
„b) a munkavállaló betegsége vagy a személyét érintõ más elháríthatatlan akadály esetén az akadályoztatás
megszûnésétõl számított harminc napon belül, ha az akadályoztatás idõtartama egybefüggõen a 183 napot elérte
vagy meghaladta, akkor az akadályoztatás megszûnésétõl számított 183 napon belül”
[adja ki, ha az esedékesség éve eltelt. E rendelkezésektõl érvényesen eltérni nem lehet.]
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(2) Az Mt. 134. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A szabadságot kettõnél több részletben csak a munkavállaló kérésére lehet kiadni. Kivételesen fontos gazdasági
érdek, illetve a munkáltató mûködési körét közvetlenül és súlyosan érintõ ok miatt a munkáltató kettõnél több
részletben is kiadhatja a szabadságot, azonban – a felek eltérõ megállapodása hiányában – ebben az esetben is
megilleti a munkavállalót naptári évenként legalább egyszer legalább tizennégy összefüggõ naptári nap távollétet
biztosító szabadság.”

(3) Az Mt. 134. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A (3) bekezdés a) pontja, a (4) bekezdés, illetve a (6) bekezdés alkalmazásakor kivételesen fontos gazdasági
érdeken a rendes szabadság kiadásával kapcsolatos, munkaszervezéstõl független olyan körülményt kell érteni,
amelynek felmerülése esetén a rendes szabadságnak az esedékesség évében teljes mértékben történõ kiadása
a munkáltató gazdálkodását meghatározó módon hátrányosan befolyásolná.”

11. § Az Mt. 136. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A munkavállaló munkaviszonya megszûnésekor, ha a munkáltatónál eltöltött idõvel arányos szabadságot nem
kapta meg, azt pénzben kell megváltani. A gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadság
megszûnését követõen, ha a munkavállaló a gyermek ápolása, gondozása miatt kapott fizetés nélküli szabadság elsõ
hat hónapjára járó szabadságot nem kapta meg, azt a felek megállapodása alapján pénzben is meg lehet váltani.
Egyéb esetben a szabadságot pénzben megváltani nem lehet; ettõl érvényesen eltérni nem lehet.”

12. § Az Mt. 138. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Ha a munkavállaló az (5) bekezdés szerinti fizetés nélküli szabadságát meg kívánja szakítani, a megszakítási
szándékát elõzetesen közölnie kell a munkáltatóval. A munkáltató, ha a munkavállaló a fizetés nélkül szabadság
kezdetétõl számított
a) hat hónap letelte elõtt kíván munkába állni, a bejelentést követõ legfeljebb harminc nap,
b) hat hónap elteltével vagy azt követõen kíván munkába állni, a bejelentést követõ legfeljebb hatvan nap
elteltével köteles foglalkoztatási kötelezettségének eleget tenni.”

13. § Az Mt. 147. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A munkaidõ-beosztás szerinti napi munkaidõt meghaladóan, illetve a munkaidõkereten felül végzett munka
esetén a pótlék mértéke ötven százalék. A munkáltató elõírhatja, hogy ellenértékként – pótlék helyett – szabadidõ jár,
ami nem lehet kevesebb a végzett munka idõtartamánál.”

14. § Az Mt. 190. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (2) bekezdéstõl eltérõen a munkáltató köteles a vezetõ terhessége kezdetétõl a szülési szabadsága végéig
terjedõ idõszak alatt a rendes felmondását az általános szabályok szerint megindokolni.”

15. § Az Mt. 193/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„193/B. § (1) A kölcsönbeadóval munkaerõ-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyra – függetlenül annak
határozott vagy határozatlan idejû, teljes vagy részmunkaidõre létesített voltától – e törvény szabályait az e fejezetben
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen nem kell alkalmazni e törvény 193/E. § (3) bekezdésében foglalt
rendelkezéseket a helyi önkormányzat többségi tulajdonában lévõ gazdasági társaság vagy közhasznú szervezet,
valamint a nyilvántartásba vett közhasznú szervezet által végzett munkaerõ-kölcsönzés esetén.”

16. § Az Mt. 193/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„193/C. § (1) E törvény alkalmazásában
a) munkaerõ-kölcsönzés: az olyan tevékenység, amelynek keretében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából
munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevõnek ideiglenesen átengedi
(a továbbiakban: kölcsönzés);
b) kölcsönbeadó: az a munkáltató, aki a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót
munkavégzésre, kölcsönzés keretében a kölcsönvevõnek ideiglenesen átengedi és munkáltatói jogait, illetve
kötelezettségeit a kölcsönvevõvel megosztva gyakorolja (a továbbiakban: kölcsönbeadó);
c) kölcsönvevõ: az a munkáltató, aki a kölcsönzés keretében átengedett munkavállalót ideiglenesen foglalkoztatja
és munkáltatói jogait, illetve kötelezettségeit a kölcsönbeadóval megosztva gyakorolja;
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d) kölcsönzött munkavállaló: a kölcsönbeadóval kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállaló, aki felett
a kikölcsönzés idõtartama alatt a munkáltatói jogokat és kötelezettségeket a kölcsönbeadó és az õt ideiglenesen
foglalkoztató kölcsönvevõ megosztva gyakorolja, illetve teljesíti;
e) kikölcsönzés: az az idõszak, amely alatt a kölcsönzött munkavállalót ideiglenesen a kölcsönvevõ foglalkoztatja és
gyakorolja felette a 104. §-ban  meghatározott jogokat;
f) kikölcsönzés ideiglenessége: a kölcsönbeadó és a kölcsönzött munkavállaló által – a kölcsönvevõnél elvégzendõ
munka jellegére, a munkakörülményekre, a felek korábbi nyilatkozataira, a felek között fennálló munkaviszonyból
fakadó jogokra és kötelezettségekre tekintettel – megállapodásában meghatározott, legfeljebb öt évig terjedõ
idõtartam. Vita esetén a kölcsönbeadót terheli a bizonyítási teher a munkaerõ-kölcsönzés ideiglenessége
tekintetében.
(2) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti kölcsönzési idõtartam megállapítása során a kölcsönzött munkavállalónak azonos 
kölcsönvevõnél az elõzõ foglalkoztatása megszûnésétõl számított hat hónapon belül történõ ismételt kikölcsönzése
idõtartamát egybe kell számítani, függetlenül attól, hogy a kölcsönzés ugyanazon vagy más kölcsönbeadóval kötött
megállapodás alapján valósult meg.”

17. § (1) Az Mt. 193/D. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Kölcsönbeadó lehet
a) az az EGT-államban székhellyel rendelkezõ vállalkozás, amely a rá irányadó jog szerint munkaerõ-kölcsönzést
folytathat, vagy
b) az a belföldi székhelyû, a tagok korlátolt felelõsségével mûködõ gazdasági társaság vagy – a vele tagsági
viszonyban nem álló munkavállaló vonatkozásában – szövetkezet, amelyik megfelel az e törvényben, illetve az egyéb
jogszabályban foglalt feltételeknek, és az állami foglalkoztatási szerv nyilvántartásba vette.
(2) Tilos munkavállaló kölcsönzése:
a) jogszabály által meghatározott tilalomba ütközõ munkavégzésre,
b) a kölcsönvevõ olyan munkahelyén, illetve telephelyén történõ munkavégzésre, ahol sztrájk van, a sztrájkot
megelõzõ egyeztetés kezdeményezésétõl a sztrájk befejezéséig, illetve
c) ha a kölcsönvevõnél a munkavállaló munkaviszonya – a munkáltató mûködésével összefüggõ okra alapozott
rendes felmondásával, illetve a próbaidõ alatt azonnali hatályú megszüntetésével – legfeljebb hat hónapja szûnt meg,
vagy
d) a 193/C. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott idõtartamot meghaladóan.”

(2) Az Mt. 193/D. § a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) E § alkalmazásában EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségrõl szóló
megállapodásban részes, Magyar Köztársaságon kívüli más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az
Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban nem részes állam
között létrejött nemzetközi szerzõdés alapján a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás tekintetében az Európai
Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.”

18. § (1) Az Mt. 193/E. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Semmis a munkavállaló és a kölcsönbeadó között létrejött olyan megállapodás, amely
a) a munkaviszony megszûnése, illetve megszüntetése után a kölcsönvevõvel való jogviszony létesítési tilalmat vagy
korlátozást ír elõ;
b) alapján a munkavállalónak a kölcsönbeadó javára díjazást (közvetítési díjat) kell fizetni a kölcsönzésért, illetve azért,
ha a kölcsönvevõvel kíván jogviszonyt létesíteni.”

(2) Az Mt. 193/E. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A kölcsönzött munkavállalóra – a 193/B. § (2) bekezdésében foglalt esetek kivételével – a kölcsönvevõnél történõ
foglalkoztatás teljes idõtartama alatt
a) a terhes és szoptató nõk védelme,
b) a fiatal munkavállalók védelme,
c) a munkaidõre, pihenõidõre vonatkozó szabályok,
d) a munkabér összege és védelme, valamint
e) az egyenlõ bánásmód követelménye
vonatkozásában a kölcsönvevõre – jogszabály vagy kollektív szerzõdés alapján – irányadó rendelkezéseket kell
alkalmazni.”
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(3) Az Mt. 193/E. § (4) bekezdése helyébe a következõ (4) bekezdés lép, és a § a következõ új (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Arra a kölcsönzött munkavállalóra, aki
a) a kölcsönbeadóval munkaerõ-kölcsönzés céljából létesített határozatlan idejû munkaviszonyban áll, és
kölcsönvevõnél történõ foglalkoztatás hiányában, illetve kölcsönvevõhöz történõ kikölcsönzések közötti idõszakban
is díjazásban részesül,
b) munkaviszonya alapján a kölcsönbeadónál összességében kedvezõbb díjazásban részesül, mint a kölcsönvevõ
azonos munkakörben foglalkoztatott saját munkavállalója, ideértve a kollektív szerzõdésben és a felek megállapodása
alapján fizetett bérelemeket, valamint a szociális juttatásokat is, vagy
c) 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 1. § (2) bekezdés 1. pontjában meghatározott munkaerõpiactól tartósan távollévõ
személynek minõsül, és munkaerõ-kölcsönzés keretében foglalkoztatják,
a 142/A. §-nak az egyenlõ, illetve az egyenlõ értékûként elismert munka díjazására vonatkozó rendelkezéseit
a 193/H. § (9)–(10) bekezdésében meghatározott idõtartam lejártát követõen, az ott meghatározott bérelemek
tekintetében kell alkalmazni.
(5) Ha a munkaviszony nem kölcsönzés céljából jött létre, a munkaszerzõdés nem módosítható annak érdekében,
hogy a munkáltató a munkavállalót kölcsönzés keretében foglalkoztassa.”

19. § Az Mt. 193/G. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Semmis a kölcsönbeadó és a kölcsönvevõ között létrejött megállapodás,
a) ha a felek a 106. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi kapcsolatban állnak egymással,
b) ha az a munkaviszony megszûnése, megszüntetése után a kölcsönvevõvel történõ munkaviszony-létesítési
tilalmat vagy korlátozást ír elõ. Nem minõsül e törvény alapján korlátozásnak az olyan megállapodás, amely alapján,
ha a kölcsönzés megszûnésétõl számított három hónapon belül a kölcsönzött munkavállaló a kölcsönvevõvel
munkaviszonyt létesít, a kölcsönbeadó részére a kölcsönvevõ díjazást fizet.”

20. § (1) Az Mt. 193/P. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kölcsönvevõnek
a) a kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók létszámáról és foglalkoztatási feltételeirõl,
b) a betöltetlen álláshelyekrõl
a nála mûködõ üzemi tanácsot, illetve képviselettel rendelkezõ szakszervezetet rendszeresen, de legalább félévente
egy alkalommal, valamint a nála foglalkoztatott kölcsönzött munkavállalókat folyamatosan a helyben szokásos
módon tájékoztatnia kell.”

(2) Az Mt. 193/P. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 165–165/A. § alkalmazásakor a kölcsönzött munkavállalók számára biztosítani kell különösen a kölcsönvevõnél
a szociális juttatásokhoz való hozzáférés kapcsán az egyenlõ bánásmód érvényesülését, valamint a kölcsönbeadó által
biztosított szociális juttatásokhoz a kikölcsönzések közötti idõtartam alatti hozzáférést.”

21. § Az Mt. a 193/Z. §-t követõen a következõ alcímmel és 194–194/F. §-sal egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi
194. § megjelölése 194/G. §-ra változik:

„XII/A. FEJEZET
AZ ISKOLASZÖVETKEZET ÉS TAGJA KÖZÖTT FENNÁLLÓ MUNKAVISZONY SAJÁTOS SZABÁLYAI
194. § (1) A szövetkezetekrõl szóló 2006. évi X. törvény (a továbbiakban: szövetkezeti törvény) 55. § (1) bekezdés
e) pontjában foglaltak érdekében az iskolaszövetkezet és nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja egymással
munkaviszonyt létesíthet abból a célból is, hogy az iskolaszövetkezet által harmadik személy részére nyújtott
szolgáltatás teljesítése érdekében a tag a harmadik személynél munkát végezzen. Ez a munkavégzés a szövetkezeti
törvény szerinti személyes közremûködésnek minõsül.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt munkaviszony tekintetében e törvény szabályait az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni.
194/A. § (1) A munkaviszonyt határozott idõre kell létesíteni. Ennek során a 79. § (5) bekezdését nem kell alkalmazni.
(2) A munkaszerzõdésnek – a 76. § (5)–(6) bekezdésében foglaltaktól eltérõen – tartalmaznia kell:
a) a felek nevét, illetve megnevezését és a munkaviszony szempontjából lényeges adatait,
b) a tag által vállalt feladatok körét,
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c) a tag harmadik személynél  történõ munkavégzési kötelezettsége teljesítésének idõtartamára járó személyi
alapbérek legkisebb mértékét,
d) azt, hogy a felek a tag munkavégzési kötelezettsége teljesítésérõl a 194/B. § alapján esetenként állapodnak meg,
valamint
e) a felek kapcsolattartásának módját abban az idõszakban, amikor a tag munkavégzési kötelessége szünetel.
(3) A munkaviszony kezdete – ha a felek eltérõen nem rendelkeznek – a munkaszerzõdés megkötésének napja.
(4) Az alatt az idõ alatt, amíg a tag az iskolaszövetkezet vagy harmadik személy részére munkát nem végez, a 151. §-t
nem kell alkalmazni.
(5) A tag részére rendes szabadság nem jár, a munkavégzési kötelezettséggel nem járó idõ azonban nem lehet
kevesebb, mint a tagot a 130–132. § alapján megilletõ szabadság mértéke.
194/B. § (1) A harmadik személynél történõ munkavégzési kötelesség teljesítése megkezdésének feltétele, hogy az
iskolaszövetkezet és tagja a munkavégzési kötelesség megkezdését megelõzõen írásban megállapodjanak:
a) a harmadik személyben,
b) a munkavégzési kötelesség teljesítése során betöltendõ munkakörben,
c) a személyi alapbérben,
d) a munkavégzés helyében,
e) a harmadik személynél történõ munkába lépés napjában, valamint
f) minden, bármely fél által szükségesnek tartott további kérdésben.
(2) Az iskolaszövetkezet a tagot a munkavégzési kötelesség megkezdésével egyidejûleg köteles tájékoztatni:
a) a munkavégzési kötelesség teljesítése során elvégzendõ munkaköri feladat jellemzõirõl (munkaköri leírás),
b) az irányadó munkarendrõl,
c) a bérfizetés napjáról,
d) a munkáltatói utasítást adó személyérõl.
194/C. § (1)  A fiatal munkavállaló felett munkáltatói jogkört csak az iskolaszövetkezettel munkaviszonyban álló
személy gyakorolhat.
(2) Az (1) bekezdésbe nem tartozó esetben, valamint ha az utasítás adására baleset, elemi csapás vagy súlyos kár,
továbbá az életet, egészséget, testi épséget fenyegetõ közvetlen és súlyos veszély megelõzése, illetõleg elhárítása
érdekében van szükség,  a tag részére munkáltatói utasítást adhat a harmadik személy képviselõje is.
(3) A munkaviszony létesítésével, megszüntetésével, valamint a kárfelelõsséggel összefüggõ munkáltatói jogokat
kizárólag a szövetkezeti törvény 36. § (5) bekezdése szerinti szabályzatban erre feljogosított személy gyakorolhat.
A munkáltatói jogok gyakorlására kijelölt személy az utasításadási jog kapcsán felmerült viták kérdésében, valamint az
annak körébe nem tartozó egyéb kérdések tekintetében kapcsolatot tart, közvetít a harmadik személy és a tag között.
(4) A harmadik személy az iskolaszövetkezet képviselõjével, illetve a munkáltatói jogkör gyakorlójával az
(1)–(3) bekezdésben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében köteles együttmûködni, így különösen lehetõvé kell 
tennie számára a munkavégzés helyére történõ belépést, és a tagot érintõ ügyekben a kért tájékoztatást meg kell
adnia.
194/D. § A tag munkavégzési kötelessége teljesítésének idõtartama alatt a harmadik személy teljesíti azokat
a munkáltatói kötelezettségeket, amelyek
a) a munkavédelemre,
b) a nõk, a fiatal munkavállalók, a megváltozott munkaképességûek foglalkoztatására,
c) a munkaidõre, pihenõidõre és ezek nyilvántartására, valamint
d) az egyenlõ bánásmódra
vonatkozó szabályok betartására vonatkoznak.
194/E. § A munkaviszony a 86. § a)–c) pontjában meghatározott eseteken túlmenõen megszûnik a tagsági
jogviszonymegszûnésének idõpontjában.
194/F. § A munkavégzés során a tagnak okozott kárért a munkáltató és a harmadik személy a munkáltatói károkozásra
vonatkozó szabályai alapján, egyetemlegesen felel.”

22. § Az Mt. 211. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„211. § (1) Az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló
2011. évi CV. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 6. §-ának hatálybalépését megelõzõ három éven belül megválasztott
üzemi tanácsok (üzemi megbízottak) megbízatása a munkavédelemrõl szóló törvény által a munkavédelmi képviselõ
választására meghatározott következõ idõpontig tart.
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(2) A Módtv. hatálybalépését követõen elsõ alkalommal új üzemi tanácsot (üzemi megbízottat) a Módtv.
hatálybalépésekor mûködõ munkavédelmi képviselõnek a munkavédelemrõl szóló törvénynek a Módtv.
hatálybalépését megelõzõ idõpontban hatályos szabályai szerinti megbízatásának lejártáig, de legkésõbb a Módtv.
hatálybalépésétõl számított négy éven belül kell megválasztani.
(3) 2012. január 1-jéig nem köthetõ megállapodás e törvénynek a Módtv. 8. §-ával megállapított 117/C. §-a alapján
azon munkáltató és munkavállaló által, akik között a 117/C. § 2010. december 31-ig hatályos szövege szerint korábban
jött létre megállapodás.
(4) E törvény 117/C. §-ának 2010. december 31-ig hatályos szövege alapján létrejött, munkáltató és munkavállaló
közötti megállapodásokat a Módtv. 8. §-ával bevezetett módosítása nem érinti.
(5) A 130. § (2) bekezdés c) pontja szerint a szabadságra jogosító idõ szabályait a Módtv. hatálybalépését követõen
kezdõdött fizetés nélküli szabadság esetében kell alkalmazni.
(6) A 136. § (1) bekezdése szerinti, a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadság elsõ
hat hónapjára járó szabadság pénzbeni megváltásáról szóló megállapodás a Módtv. hatálybalépését követõen lejáró
fizetés nélküli szabadság megszûnésekor köthetõ.
(7) A XI. fejezetnek a Módtv. 15–20. §-ával módosított rendelkezéseit elsõ alkalommal a 2011. december 1-jét
követõen létesített munkaviszonyokra kell alkalmazni. E rendelkezések végrehajtása érdekében a kollektív
szerzõdéseket legkésõbb 2011. december 31-ig felül kell vizsgálni.
(8) A Módtv.-vel megállapított XII/A. fejezet rendelkezései nem érintik a Módtv. hatálybalépésének idõpontjában
az iskolaszövetkezet és tagja között fennálló munkaszerzõdéseket, valamint e szerzõdések alapján a harmadik
személynél történõ munkavégzést.”

23. § Az Mt. 212. § (1) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
[Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]
„g) a munkaerõ-kölcsönzés egyes szabályairól szóló 2008. november 19-i 2008/104/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelve.”

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

24. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban : Kjt.) a következõ 25/E. §-sal egészül ki:
„25/E. § Ha a költségvetési szerv úgy szûnik meg, hogy az alapító szerv döntése alapján a többcélú intézmény valamely
szervezeti egysége, anyagi és nem anyagi erõforrásainak vagy feladat- és hatáskörének meghatározott csoportja az
e törvény hatálya alá tartozó más munkáltató számára kerül átadásra, a költségvetési szerv
a) átadásra kerülõ szervezeti egységében foglalkoztatott személy közalkalmazotti jogviszonyára a 26. §-t,
b) átadásra nem kerülõ foglalkoztatottja esetében a 25. § (1) bekezdés c) pontját
kell alkalmazni.”

(2) A Kjt. 80. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„80. § (1) A közalkalmazotti jogviszony tekintetében a Munka Törvénykönyvének a munka díjazására vonatkozó
szabályai (Harmadik rész, VII. fejezet) közül a 142. §, a 143–143/A. §, a 144. § (6) bekezdése, a 147. § (6)–(7) bekezdése,
a 154. § (1) bekezdésének utolsó két mondata, a 154. § (2) bekezdése, a 155. § (2) bekezdése nem alkalmazható.
(2) A közalkalmazotti jogviszony tekintetében a Munka Törvénykönyve 147. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a napi munkaidõt, illetve a munkaidõkeretet meghaladóan végzett munka ellenértékeként
szabadidõt csak a kollektív szerzõdés állapíthat meg.”

(3) A Kjt. a következõ 91. §-sal egészül ki:
„91. § Az e törvénynek az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról
szóló 2011. évi. CV. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 25/E. §-át a Módtv. hatálybalépésekor
folyamatban lévõ ügyekben akkor kell alkalmazni, ha az alapító szerv a költségvetési szervként mûködõ többcélú
intézmény átalakítására, illetve megszüntetésére irányuló, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. §
(1) bekezdése szerinti döntését meghozta és a Módtv. hatálybalépésekor a költségvetési szerv megszüntetésére még
nem került sor.”
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Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosítása

25. § (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban Áht.) 15. § (5) bekezdés f) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[Nem nyújtható támogatás, ha a támogatás igénylõjével szemben]
„f) a harmadik országbeli állampolgár
fa) munkavállalási engedély, vagy
fb) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban:
Harm.tv.) szerinti, keresõtevékenység folytatására jogosító engedély (ideértve a magas szintû képzettséget igénylõ
munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított EU Kék Kártyát is)
nélkül történõ foglalkoztatása,”
[miatt a hatáskörében eljáró illetékes hatóság, illetõleg a bíróság a támogatás igénylésének idõpontját megelõzõ két éven
belül jogerõre emelkedett és végrehajthatóvá vált közigazgatási határozattal, illetõleg jogerõs bírósági határozattal
a (6) bekezdésben meghatározott hátrányos jogkövetkezményt alkalmazott.]

(2) Az Áht. 15. § (6) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A támogatásra való jogosultságot kizárja, ha a támogatás igénylõjét
a) a munkaügyi hatóság munkaügyi bírsággal sújtotta, vagy a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló törvény szerint
a központi költségvetésbe történõ befizetésre kötelezte,
b) az állami adóhatóság az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott jogsértés elkövetése miatt az adózás rendjérõl
szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtotta,
c) az egyenlõ bánásmód követelményének érvényesülését ellenõrzõ hatóság az (5) bekezdés h) pontjában
meghatározott jogsértés elkövetése miatt az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló
törvény alapján bírsággal sújtotta, vagy
d) az idegenrendészeti hatóság a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény
szerinti, keresõtevékenység folytatására jogosító engedély hiánya miatt közrendvédelmi bírsággal sújtotta,
feltéve, hogy az a)–d) pontokban meghatározott közigazgatási határozat jogerõs, vagy ha annak bírósági
felülvizsgálata iránt keresetet indítottak, a bíróság a keresetet érdemben elutasította.”

26. § Az Áht. a következõ 130. §-sal egészül ki: 
„130. § E törvény az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal
szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2009. június 18-i 2009/52/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjának való megfelelést szolgálja.”

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

27. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §-a a következõ
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 32/B. § (1) bekezdésében meghatározott idõskorúak járadéka tekintetében a törvény hatálya kiterjed a magas
szintû képzettséget igénylõ munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártya) rendelkezõ
harmadik országbeli állampolgárra, feltéve, hogy rendelkezik a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.”

28. § Az Szt. 141. §-a a következõ c) ponttal egészül ki:
[Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést szolgálja:]
„c) a Tanács 2009/50/EK irányelve (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintû képzettséget
igénylõ munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeirõl, 14. cikk (1) bekezdés e) pont.”

A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

29. § A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 70/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A munkavédelmi képviselõt egyenlõ, titkos és közvetlen szavazással öt évre választják. A megválasztott
munkavédelmi képviselõk személyérõl a munkavállalókat tájékoztatni kell. A munkavédelmi képviselõk
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megválasztásának, megbízatása megszûnésének, visszahívásának rendjére, mûködési területére a Munka
Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvénynek (a továbbiakban: Mt.) az üzemi tanács tagjaira, illetve az üzemi
megbízottra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni, ideértve a központi munkavédelmi bizottság
megalakításának lehetõségét is.”

30. § Az Mvt. 70/B. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A testület rendes és póttagjainak megbízatása öt évre szól.”

31. § Az Mvt. a következõ 89. §-sal egészül ki:
„89. § Az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló
2011. évi CV. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépését követõen elsõ alkalommal új munkavédelmi
képviselõt a Módtv. hatálybalépésekor mûködõ munkavédelmi képviselõnek e törvénynek a Módtv. hatálybalépését
megelõzõ idõpontban hatályos szabályai szerinti megbízatásának lejártáig, de legkésõbb a Módtv. hatálybalépésétõl
számított négy éven belül kell megválasztani.” 

A munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása 

32. § A munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[(1) E törvény hatálya kiterjed]
„a) arra a természetes és jogi személyre, valamint jogi személynek nem minõsülõ gazdasági társaságra, aki
a tizennyolcadik életévét betöltött természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony, továbbá harmadik
országbeli állampolgárt vagy fiatal munkavállalót foglalkoztatásra irányuló jogviszony, illetve a (4) bekezdésben
meghatározott jogviszonyok – ideértve az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló törvényben meghatározott
munkaviszonyt is – alapján foglalkoztat,”

33. § (1) A Met. 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A munkaügyi ellenõrzés kiterjed:]
„a) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok alakszerûségére és kötelezõ
tartalmi elemeinek meglétére, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre (ideértve
a gyermekmunka tilalmát is), továbbá a foglalkoztató írásbeli tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó
rendelkezések,”
[megtartására.]

(2) A Met. 3. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A munkaügyi ellenõrzés kiterjed:]
„i) a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésére, illetve a harmadik
országbeli és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ állampolgárok foglalkoztatására vonatkozó
jogszabályok,”
[megtartására.]

(3) A Met. 3. § (1) bekezdés r) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A munkaügyi ellenõrzés kiterjed:]
„r) a harmadik országbeli állampolgár és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személy magyarországi
foglalkoztatásának bejelentésére vonatkozó jogszabályok,”
[megtartására.]

(4) A Met. 3. § (1) bekezdése a következõ s) ponttal egészül ki: 
[A munkaügyi ellenõrzés kiterjed:]
„s) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban:
Harm.tv.) 71. §-ának (1)–(2) bekezdése szerinti kötelezettségek foglalkoztató általi”
[megtartására.]

(5) A Met. 3. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az iskolaszövetkezet tagjának az Mt. XII/A. § fejezete alapján történõ munkavégzése tekintetében az
iskolaszövetkezetnél végzett munkaügyi ellenõrzés nem terjed ki az (1) bekezdés k) pontjában foglaltak
megtartásának ellenõrzésére. Az (1) bekezdés a)–j), valamint l)–r) pontjaiban lefolytatott ellenõrzés során a munkaügyi 
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hatóság a munkaügyi szabályok betartásának ellenõrzését a szövetkezetekrõl szóló 2006. évi X. törvényben foglalt
eltérõ szabályok figyelembevételével végzi, e körben ellenõrzési jogköre kiterjed a munkáltató iskolaszövetkezeti
jogállásának, valamint a foglalkoztatottak tanulói vagy hallgatói jogviszonya fennállásának ellenõrzésére is.
E rendelkezés nem érinti az iskolaszövetkezet tagja személyes közremûködését igénybevevõ harmadik személy
foglalkoztatónál megvalósuló, az iskolaszövetkezet tagjának nem minõsülõ személy foglalkoztatása szabályai
betartásának ellenõrzését.”

34. § A Met. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek: 
„(1) A felügyelõ az ellenõrzés során tapasztalt szabálytalanságok miatt eljárása során a következõ intézkedésekkel
élhet:
a) megtiltja a további foglalkoztatást, ha az alkalmazás vagy a foglalkoztatás a 3. § (1) bekezdése a) pontjának elsõ
és második fordulata, továbbá b), e), f), i), k), q) és s) pontjai esetében a jogszabálysértés súlyossága miatt nem tartható
fenn, és a sérelem rövid idõn belül nem orvosolható. Ha a további foglalkoztatás megtiltására azért került sor, mert
a foglalkoztató megsértette a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok
alakszerûségére vagy a jogviszony bejelentésére, illetõleg munkaerõ-kölcsönzés esetén a munkaszerzõdés
kölcsönbevevõ részére történõ átadására vonatkozó rendelkezéseket, a felügyelõ az eltiltás idõtartamára kötelezi
a munkáltatót a Munka Törvénykönyve 151. §-ának (4) bekezdése szerinti díjazásnak a munkavállaló részére történõ
megfizetésére,
b) kötelezi a foglalkoztatót a szabálytalanság meghatározott idõn belül történõ megszüntetésére,
c) kötelezi a harmadik országbeli állampolgárt érvényes munkavállalási engedély vagy EU Kék Kártya nélkül
foglalkoztatót a központi költségvetésbe történõ befizetésre a 7/A. §-ban foglaltak szerint,
d) ha az ellenõrzés során tudomására jut, hogy az álláskeresõ részére nyújtott támogatások igénybevétele jogalap
nélküli, azt jelzi a hatáskörrel rendelkezõ állami foglalkoztatási szervnek,
e) a 7. § (1) bekezdésében meghatározott esetben javaslatot tehet munkaügyi bírság kiszabására,
f) szabálysértési eljárást folytat le,
g) az 1. § (5) bekezdése alapján eljárva megállapítja a foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak a munkába lépés
napjától történõ fennállását és kötelezi a foglalkoztatót a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra vonatkozó szabályok
betartására,
h) eltiltja a foglalkoztatót tevékenysége folytatásától, ha foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályban elõírt engedéllyel, 
nyilvántartásba vétellel nem rendelkezik, vagy
i) a 3. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre  vonatkozó
jogsértés megállapítása esetén a gyermek veszélyeztetettsége miatt jelzéssel él a gyermekjóléti szolgálatnál.”

35. § A Met. 6/A. §-ának helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„6/A. § (1) A felügyelõ köteles javaslatot tenni munkaügyi bírság kiszabására, valamint a munkaügyi bírság kiszabása
nem mellõzhetõ, ha a foglalkoztató
a) a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre (ideértve a gyermekmunka tilalmát is) vonatkozó
rendelkezéseket megsértette,
b) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggésben nem tett eleget az államháztartási törvényben
foglalt bejelentési kötelezettségének,
c) a jogszabályban vagy kollektív szerzõdésben megállapított munkabér összegére és a kifizetés határidejére
vonatkozó rendelkezéseket megsértette, ide nem értve a felszámolási eljárás alatt álló foglalkoztatót, vagy
d) hatósági nyilvántartásba vétel hiányában folytat munkaerõ-kölcsönzésre irányuló tevékenységet.
(2) Nem szabható ki munkaügyi bírság, ha
a) a foglalkoztató a munkaviszony létesítésének vagy megszûnésének (megszüntetésének) bejelentésére vonatkozó
kötelezettségét a munkaügyi ellenõrzés megkezdéséig a tényleges foglalkoztatás teljes idõtartamára vonatkozóan
teljesítette,
b) a munkaviszony létesítésének vagy megszûnésének (megszüntetésének) bejelentésére vonatkozó kötelezettséget 
külön jogszabály szerint a foglalkoztató helyett más teljesíti, és a foglalkoztató a bejelentés határidõben történõ
teljesítéséhez szükséges adatokat a munkaügyi ellenõrzés megkezdéséig teljes körûen átadta, vagy
c) a foglalkoztató a munkavállaló részére ki nem fizetett a jogszabályban vagy kollektív szerzõdésben megállapított
munkabért az eljárás során kitûzött határidõn belül kifizeti.
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(3) Az (1) bekezdésben, a 7. §-ban, vagy a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény
felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben foglalt esetben sem szabható ki munkaügyi bírság elsõ ízben,
ha a foglalkoztató természetes személy vagy a hatósági ellenõrzés megkezdésekor a kis- és középvállalkozásokról
szóló törvény szerint kis- vagy középvállalkozásnak minõsült. E szabály alkalmazásában, ha a foglalkoztató több
telephellyel vagy munkahellyel rendelkezik, akkor bármelyik telephelyén, munkahelyén elkövetett, illetve ezeken egy
eljárásban feltárt szabálytalanság minõsül elsõ ízben elkövetett jogsértésnek.”

36. § A Met. 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) Munkaügyi bírság akkor szabható ki, ha a foglalkoztató
a) a 3. § (1) bekezdése a) pontjának a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok
alakszerûségére, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre vonatkozó, valamint a b), c) d), f), i),
k), l), m) és n) pontjában foglalt rendelkezéseket egy,
b) a foglalkoztató a 3. § (1) bekezdése a) pontjának a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges
jognyilatkozatok kötelezõ tartalmi elemeinek meglétére vonatkozó, valamint az e), g), h) j), o), p), q) és r) pontjában
foglalt rendelkezések bármelyikét több
munkavállaló vonatkozásában megsérti.”

37. § (1) A Met. 7/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Amennyiben a 3. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltak ellenõrzése során a munkaügyi hatóság azt állapítja meg,
hogy a foglalkoztató harmadik országbeli állampolgárt érvényes munkavállalási engedély, EU Kék Kártya, vagy
a Harmtv. szerinti, keresõtevékenység folytatására jogosító engedély nélkül foglalkoztat, kötelezni kell a központi
költségvetésbe történõ befizetésre a (2)–(7) bekezdésben foglaltak szerint.” 

(2) A Met. 7/A. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérõen, a foglalkoztatót a kifizetett munkabér (munkadíj), de legalább
a minimálbér kétszeresének megfelelõ összeg központi költségvetésbe történõ megfizetésére kell kötelezni akkor, ha
a foglalkoztató harmadik országbeli állampolgárt úgy foglalkoztat tovább, hogy az engedély érvényességének lejártát
megelõzõen a harmadik országbeli állampolgár számára – amennyiben ezt az engedélyre vonatkozó jogszabály
lehetõvé teszi – új engedély iránti kérelmet az illetékes hatósághoz benyújtott, azonban a hatóság az ügyben nem
hozott határozatot.”

(3) A Met. 7/A. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A munkaügyi hatóság a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásával összefüggõ, EU Kék Kártya, illetve
a Harmtv. szerinti, keresõtevékenység folytatására jogosító engedély nélküli foglalkoztatást megállapító, illetve
befizetésre kötelezõ jogerõs határozatát közli az idegenrendészeti hatósággal.”

38. § A Met. 8/C. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A munkaügyi hatóság – az (5)–(6) bekezdésben foglalt eltéréssel – az általa vezetett nyilvántartás adataiból az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (5) bekezdésében meghatározott
jogsértést elkövetett, jogerõs és végrehajtható közigazgatási vagy – a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata
esetén – bírósági határozattal munkaügyi bírsággal sújtott foglalkoztatókra vonatkozó, az (1) bekezdés
a)–d) pontjában meghatározott adatokat, valamint a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata esetén az
(1) bekezdés e) pontjában foglalt adatokat abban az esetben, ha a bíróság a keresetet elutasító vagy a közigazgatási
határozatot megváltoztató döntést hozott, a honlapján történõ közzététel útján nyilvánosságra hozza.”

39. § A Met. 9. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E törvény alkalmazásában a központi költségvetésbe történõ befizetéskor a kötelezõ legkisebb munkabéren
a jogszabályban meghatározott kötelezõ legkisebb munkabér havi mértékét kell érteni.”

40. § A Met. 10. §-a a következõ m) és n) ponttal egészül ki: 
[E törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]
„m) az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni
szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2009. június 18-i 2009/52/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv szerinti illegális foglalkoztatás tilalmának, a harmadik országbeli állampolgárok
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény irányadó rendelkezéseivel együtt,
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n) a munkaerõ-kölcsönzés keretében történõ munkavégzésrõl szóló 2008. november 17-i 2008/104/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek.” 

41. § A Met. a következõ 11. §-sal egészül ki:
„11. § (1) Az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló
2011. évi CV. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépésétõl számított 30. napon a munkaügyi hatóság
a foglalkoztatóknak a Módtv. hatályba lépéséig hatályos 8/C. § (4) és (5) bekezdése alapján nyilvánosságra hozott
adatai közül törli azoknak a munkáltatóknak az adatait, amelyek közzétételi kötelezettségét – ideértve a folyamatban
lévõ bírósági felülvizsgálattal érintett határozatok adatait is – az Áht. és a Kbt. a Módtv. hatályba lépéséig elõírta.
(2) A munkaügyi hatóság a 8/C. § (4) és (5) bekezdése szerinti közzétételi kötelezettsége a Módtv. hatályba lépését
követõen indult ügyekben feltárt jogsértések esetén irányadó.
(3) A Módtv. 34. § (1) bekezdésével megállapított 6. § (1) bekezdés c) pontjában a 3. § (1) bekezdés s) pontjára
vonatkozó utalást 2011. július 20-ától kell alkalmazni.
(4) A 6/A. § rendelkezéseit a Módtv. hatályba lépését követõen indult ügyekben feltárt jogsértések esetén kell
alkalmazni, a 6/A. § (3) bekezdésének alkalmazásában továbbá elsõ jogsértésként a Módtv. hatálybalépését követõen
megállapított jogsértés vehetõ figyelembe.”

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény módosítása

42. § A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 12. §-a a következõ
(5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Részmunkaidõben történõ munkavégzés esetén a (2) bekezdésben foglalt minimális tényleges bírói mûködési
idõtartamba a részmunkaidõben töltött idõszak a részmunkaidõnek a teljes munkaidõhöz viszonyított arányában
vehetõ figyelembe.”

43. § A Bjt. a következõ 34/A. §-sal egészül ki:
„34/A. § (1) A teljes munkaidõben foglalkoztatott bíró írásbeli kérelmére a munkáltató köteles a beosztásáról szóló
okiratban heti húsz óra részmunkaidõt kikötni, ha a bíró a kérelem benyújtásakor a Munka Törvénykönyve 138. §-a
(5) bekezdés a) pontja szerinti fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe.
(2) A munkáltató a bírónak a munkaidõ egyenlõtlen beosztására vonatkozó kérelmét csak abban az esetben
tagadhatja meg, ha az számára lényegesen nagyobb munkaszervezési terhet jelentene. A munkáltató a bíró kérésére
köteles írásban megindokolni a kérelem megtagadását.
(3) A részmunkaidõ kikötése
a) a fizetés nélküli szabadság megszûnését követõ naptól,
b) ha a bírónak a Munka Törvénykönyve 134. § (3) bekezdés b) pontja alapján ki kell adni rendes szabadságát,
a szabadság leteltét követõ naptól
hatályos. A b) pontban foglaltak alkalmazása esetén – a felek eltérõ megállapodása hiányában – a rendes szabadság
kiadását a fizetés nélküli szabadság lejártát követõ elsõ munkanapon meg kell kezdeni. Eltérõ megállapodás esetén
a rendes szabadság kiadását a fizetés nélküli szabadság lejártát követõ harminc napon belül meg kell kezdeni.
(4) A kérelmet az (1) bekezdés szerinti fizetés nélküli szabadság igénybevételének megszûnése elõtt legalább hatvan
nappal kell a munkáltatóval közölni. A kérelemben a bíró köteles tájékoztatni a munkáltatót
a) a fizetés nélküli szabadság igénybevételére jogosító gyermeke harmadik életéve betöltésének idõpontjáról,
továbbá
b) ha egyenlõtlen munkaidõ-beosztásban kíván dolgozni, a munkaidõ-beosztásra vonatkozó javaslatáról.”
(5) A (3) bekezdés szerinti idõponttól a bírói szolgálati viszony alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli
vagy természetbeni juttatás tekintetében e törvény erejénél fogva az idõarányosság elve alkalmazandó, ha a juttatásra 
való jogosultság a munkaidõ mértékével összefügg.
(6) Az (1) bekezdés szerinti kérelem alapján kikötött részmunkaidõben a munkáltató a bírót
a) a kérelem szerinti idõpontig, de
b) legfeljebb a gyermek hároméves koráig
köteles foglalkoztatni. Ezt követõen a bíró munkaidejét a kérelem benyújtása elõtti mérték szerint, illetményét
az idõarányosság elvének megfelelõ alkalmazásával kell megállapítani.
(7) Az (1)–(6) bekezdés nem alkalmazható a bírósági vezetõre.”
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44. § (1) A Bjt. 57. § (2) bekezdése a következõ n) ponttal egészül ki:
[A bírót fel kell menteni,]
„n) ha állami felsõoktatási intézmény rektorává vagy költségvetési szervként mûködõ kutatóközpont vagy
kutatóintézet vezetõjévé nevezik ki.”

(2) A Bjt. 125. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az ülnökök megbízatása – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – 4 évre szól.”

(3) A Bjt. 125. §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha az ülnökök megválasztására a köztársasági elnök által ülnökválasztásra kitûzött idõpontban nem kerül sor,
a korábban megválasztott ülnökök megbízatása az új ülnökök megválasztásától számított 30 nap elteltével jár le.
(6) Ha a megválasztott ülnökök száma nem éri el az OIT által megállapított létszámot, az OIT kezdeményezheti
a köztársasági elnöknél a soron kívüli ülnökválasztás kiírását.”

45. § A Bjt.  a 138/A. §-t követõen a következõ 138/B. és 138/C. §-sal egészül ki:
„138/B. § Az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló
2011. évi CV. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 41. §-ával megállapított 12. § (5a) bekezdését a részmunkaidõben
történõ foglalkoztatásnak a Módtv. hatálybalépését követõen ledolgozott idõtartama tekintetében kell alkalmazni.”
138/C. § Amely helyi bíróságnál a Módtv. hatályba lépéséig az ülnökök megbízatása lejárt és nem került sor
a törvényben meghatározottak szerint új ülnökválasztásra, annál a helyi bíróságnál – a 125. § (5) bekezdésében
meghatározottak szerinti idõtartamig – az ülnöki feladatokat azon megyei bírósághoz megválasztott ülnökök látják el,
amelynek illetékességi területéhez az érintett helyi bíróság tartozik.”

A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

46. § A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„c) a szállás idõben megosztott használati joga, a hosszú távra szóló üdülési termék megszerzésére, ezek
viszontértékesítésére és cseréjére irányuló, fogyasztóval kötött szerzõdésekre, valamint az ezekkel összefüggõ
tájékoztatási követelményekre”
[vonatkozó részletes szabályokat rendelettel meghatározza.]

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény
módosítása

47. § A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban:
Fot.) 23. § (2) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdésben meghatározott támogatásra jogosult]
„c) a magas szintû képzettséget igénylõ munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával)
rendelkezõ harmadik országbeli állampolgár, amennyiben az e törvényben meghatározott feltételeknek megfelel
és rendelkezik a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.”

48. § A Fot. 31. §-a a következõ c) ponttal egészül ki:
[Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést szolgálja:]
„c) a Tanács 2009/50/EK irányelve (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintû képzettséget
igénylõ munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeirõl, 14. cikk (1) bekezdés e) pont.”

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

49. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 2. §-a a következõ e) ponttal egészül ki:
[E törvény hatálya kiterjed – amennyiben nemzetközi szerzõdés eltérõen nem rendelkezik – a Magyar Köztársaság területén
élõ]
„e) – az anyasági támogatás (IV. fejezet) kivételével – a magas szintû képzettséget igénylõ munkavállalás és
tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkezõ és a polgárok személyi adatainak és
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lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ
harmadik országbeli állampolgárra.”

50. § A Cst. 53. §-a a következõ c) ponttal egészül ki:
[Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést szolgálja:]
„c) a Tanács 2009/50/EK irányelve (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintû képzettséget
igénylõ munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeirõl, 14. cikk (1) bekezdés e) pont.”

A felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény módosítása

51. § A felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 3. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A törvény hatálya – a (4) bekezdésben foglalt kivételekkel – kiterjed]
„b) a (2) bekezdésben meghatározott felnõttképzési tevékenységet folytató jogi személyekre, jogi személyiség
nélküli gazdasági társaságokra, egyéni cégekre, egyéni vállalkozókra.”

52. § Az Fktv. 4. § (2) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
[A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy a felnõttképzéssel kapcsolatos feladatai körében rendeletben határozza meg]
„c) az intézmény-, vagy programakkreditációs tanúsítvány adataiban bekövetkezett változás bejelentésének
elmulasztása miatt fizetendõ bírság mértékét, valamint a bírságfizetési kötelezettség részletes”
[szabályait.]

53. § Az Fktv. 10. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Az állami foglalkoztatási szerv a jogszabályban meghatározott esetekben a felnõttképzést folytató intézményt
a nyilvántartásból törli.”

54. § Az Fktv. a következõ 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § (1) Ha a felnõttképzést folytató intézmény az intézményakkreditációs tanúsítvány adataiban bekövetkezett
változás átvezetését a jogszabályban meghatározott határidõben nem kezdeményezi, vele szemben a FAT bírságot
szab ki. A bírság mértékét és a fizetési kötelezettség részletes szabályait kormányrendelet állapítja meg. Amennyiben
az intézmény az adatváltozásnak a tanúsítványon való átvezetését a FAT bírságot megállapító határozata ellenére
továbbra sem kezdeményezi, a FAT az intézményakkreditációt visszavonja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezéseket az adatváltozásnak a programakkreditációs tanúsítványon
történõ átvezetésére is alkalmazni kell.” 

Az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását 
és a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló 2003. évi XXI. törvény módosítása

55. § (1) Az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló
eljárás kialakításáról szóló 2003. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Euüt.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A közösségi szinten mûködõ vállalkozások és vállalkozáscsoportok munkavállalóinak a tájékoztatáshoz és a velük
való konzultációhoz fûzõdõ jogának erõsítése érdekében valamennyi közösségi szinten mûködõ vállalkozásnál, illetve
vállalkozáscsoportnál a 3. § (1) bekezdésében meghatározott kérelem szerint európai üzemi tanácsot kell létesíteni,
vagy a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárást kell kialakítani. Erre vonatkozó
megállapodás esetén, vagy megállapodás hiányában az európai üzemi tanács kialakítására, illetve a munkavállalók
tájékoztatását és a velük való konzultációt biztosító eljárásra e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A munkavállalók
tájékoztatásának és a velük való konzultációnak a módozatait úgy kell meghatározni és alkalmazni, hogy azok
biztosítsák a hatékonyságot, és lehetõvé tegyék a vállalkozáson vagy vállalkozáscsoporton belüli hatékony
döntéshozatalt.”

(2) Az Euüt. 1. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A közösségi szinten mûködõ vállalkozáscsoportba tartozó bármely vállalkozás vezetése, a közösségi szinten
mûködõ vállalkozás és vállalkozáscsoport központi vezetése vagy feltételezett központi vezetése felelõs a különleges
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tárgyaló testület tárgyalásainak megindításához nélkülözhetetlen – különösen a vállalkozás vagy a vállalkozáscsoport
szerkezetére és létszámára vonatkozó – információk megszerzéséért és az érdekelt felek (munkavállalók és
képviselõik) részére történõ továbbításáért. E kötelezettség a munkavállalói létszám tekintetében különösen a 2. §
(1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt információkra vonatkozik.”

56. § (1) Az Euüt. 2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„e) konzultáció: a munkavállalói képviselõk és a központi vezetés, illetve bármely megfelelõ vezetési szint közötti
párbeszéd kialakítása és véleménycseréje olyan idõben, módon és tartalommal, ami lehetõvé teszi a munkavállalók
képviselõinek, hogy a vezetés felelõsségének sérelme nélkül a konzultáció tárgyául szolgáló javasolt intézkedésekrõl
kapott információk alapján ésszerû idõn belül, a közösségi szinten mûködõ vállalkozáson vagy közösségi szinten
mûködõ vállalkozáscsoporton belül figyelembe vehetõ véleményt alkothassanak;”

(2) Az Euüt 2. § (1) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki: 
[E törvény alkalmazásában]
„i) tájékoztatás: adatok munkavállalók képviselõinek megfelelõ idõben, módon és tartalommal történõ továbbítása
a munkáltatók által annak érdekében, hogy azok megismerhessék és megvizsgálhassák az adott tárgykört, amely
lehetõvé teszi a munkavállalók képviselõi számára a lehetséges hatások alapos elemzését és szükség esetén
a konzultációk elõkészítését a közösségi szinten mûködõ vállalkozás vagy vállalkozáscsoport illetékes szervével.”

(3) Az Euüt. 2. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek ugyanazon vállalkozáscsoport két vagy több vállalkozása is
megfelel, az ellenkezõ bizonyításáig a (3) bekezdésben foglalt sorrendet kell figyelembe venni az ellenõrzõ vállalkozás
meghatározásánál. A (2) bekezdés alkalmazásában az ellenõrzõ vállalkozás szavazással és kinevezéssel kapcsolatos
jogai magukban foglalják bármely másik ellenõrzött vállalkozás jogait, valamint bármely a saját nevében, de az
ellenõrzõ vállalkozás vagy bármely egyéb ellenõrzött vállalkozás részérõl eljáró személynek vagy testületnek a jogait.”

(4) Az Euüt. 2. §-a a következõ (7)–(9) bekezdéssekkel egészül ki:
„(7) Annak meghatározása során, hogy egy vállalkozás „ellenõrzõ vállalkozásnak” minõsül-e, annak a tagállamnak
a jogát kell alkalmazni, amelynek joga a vállalkozásra nézve irányadó. Ha a vállalkozásra nézve irányadó jog nem
valamely tagállam joga, az alkalmazandó jog annak a tagállamnak a joga, amelynek területén a vállalkozás képviselõje,
illetve ilyen képviselõ hiányában a legnagyobb számú munkavállalót foglalkoztató vállalkozáscsoportjának központi
vezetése található.
(8) A (2) és a (3) bekezdéstõl eltérõen, ha a vállalkozás a vállalkozások közötti összefonódások ellenõrzésérõl szóló
2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet 3. cikk (5) bekezdés a) vagy c) albekezdésében említett társaság, az
érdekeltségébe tartozó másik vállalkozás tekintetében nem minõsül ellenõrzõ vállalkozásnak.
(9) Az (1) bekezdés a) és c) pontjában elõírt küszöbértékeket a tárgyévet megelõzõ két évben foglalkoztatottaknak
a részmunkaidõs foglalkoztatottakat is magában foglaló átlagos statisztikai létszáma alapján kell meghatározni.”

57. § Az Euüt. 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) A különleges tárgyaló testület tagjait a közösségi szinten mûködõ vállalkozások vagy vállalkozáscsoportok által
alkalmazott munkavállalók közül kell kijelölni. A tagokat az adott tagállamban a vállalkozás, illetve vállalkozáscsoport
által alkalmazott munkavállalók számával arányosan kell meghatározni úgy, hogy a különleges tárgyaló testületben
minden tagállam számára az összes tagállamban alkalmazott munkavállalók számának minden tíz százaléka után egy
helyet kell biztosítani. A különleges tárgyaló testület tagjának jelölésével egyidejûleg gondoskodni kell póttag
jelölésérõl is.
(3) Ha az adott tagállamban a közösségi szinten mûködõ vállalkozás vagy vállalkozáscsoport által foglalkoztatott
munkavállalói létszám
a) legalább huszonöt, de kevesebb, mint ötven százalékát foglalkoztatják, további egy,
b) legalább ötven százalékát, de kevesebb, mint hetvenöt százalékát foglalkoztatják, további két,
c) legalább hetvenöt százalékát foglalkoztatják, további három
munkavállalói képviselõ küldhetõ a különleges tárgyaló testületbe a (2) bekezdés alapján meghatározható létszámon
felül.”
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58. § (1) Az Euüt. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A központi vezetés a különleges tárgyaló testület megalakítását követõen haladéktalanul tájékoztatja a közösségi 
szinten mûködõ vállalkozás vagy vállalkozáscsoport valamennyi telephelyének, illetve vállalkozásának vezetõjét,
a munkavállalók képviseleti szerveit, valamint a munkavállalók és a munkaadók illetékes európai szervezeteit
a különleges tárgyaló testület tagjainak névsoráról, címérõl, és a tárgyalások megindításáról.
A foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter a Kormány hivatalos tájékoztató honlapján közzéteszi azokat az
elektronikus levelezési címeket, amelyeken a tájékoztatást teljesíteni kell.”

(2) Az Euüt. 6. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(4) A különleges tárgyaló testület a központi vezetéssel való tárgyalást megelõzõen külön ülést tarthat, amelyen
szakértõ közremûködését veheti igénybe. Szakértõként elismert és illetékes, közösségi szinten mûködõ munkavállalói
szervezetek képviselõi is felkérhetõk. E szakértõk és a munkavállalói szervezetek képviselõi a különleges tárgyaló
testület kérésére tanácsadói minõségben vesznek részt a tárgyalásokon.
(5) A különleges tárgyaló testület a szavazatok legalább kétharmados többségével dönthet úgy, hogy nem kezdi meg
a (2) bekezdésben foglalt tárgyalásokat, illetve megszünteti a már megkezdett tárgyalásokat. E döntés a 7–8. §-ban
szabályozott megállapodás megkötését célzó eljárást is megszünteti. A döntést tartalmazó iratot a különleges
tárgyaló testület elnökének és egy tagjának aláírásával a központi vezetésnek haladéktalanul meg kell küldeni.”

(3) Az Euüt. 6. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A különleges tárgyaló testületnek a központi vezetés valamennyi ülése elõtt és azt követõen is jogában áll
a központi vezetés részvétele nélkül ülésezni. Az üléseken biztosítani kell a különleges tárgyaló testület számára
a tájékoztatásához szükséges eszközöket.”

59. § Az Euüt. a következõ 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) A közösségi szinten mûködõ vállalkozás vagy közösségi szinten mûködõ vállalkozáscsoport szerkezetének
jelentõs megváltozása – különösen egyesülés, meghatározó befolyás szerzése vagy szétválás – esetén, feltéve, hogy
a) a hatályban lévõ megállapodások erre vonatkozó rendelkezést nem tartalmaznak, vagy
b) az alkalmazandó két vagy több megállapodás rendelkezései összeegyeztethetetlenek,
a központi vezetés saját kezdeményezésére, vagy legalább két tagállamban mûködõ, legalább két vállalkozásnál vagy
telephelyen foglalkoztatott száz munkavállalónak, illetve e munkavállalók képviseleti szerveinek írásbeli indítványára
tárgyalásokat kezdeményez az európai üzemi tanács létrehozására, vagy a munkavállalók tájékoztatását és a velük
való konzultációt szolgáló tárgyalások kialakítására. A tárgyalásokra az e §-ban foglalt eltérésekkel a 3–6. §
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetben a különleges tárgyaló testület tagjai:
a) a 4. § (2) és (3) bekezdése alapján kijelölt tagok, valamint
b) a meglévõ európai üzemi tanács, illetve a meglévõ európai üzemi tanácsok legalább három tagja.
(3) A tárgyalások idõtartama alatt a meglévõ európai üzemi tanács, illetve a meglévõ európai üzemi tanácsok az
európai üzemi tanácsok tagjai és a központi vezetés között létrejött megállapodás alapján esetlegesen kiigazított
szabályok szerint folytatják mûködésüket. E megállapodásra a 7–8/A. § rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) Ha a tárgyalások során bármely okból – ideértve a 9. §-ban foglalt eseteket is – nem jön létre megállapodás, az
európai üzemi tanács megalakítására és mûködésére a 10–23. §-ban foglalt rendelkezések irányadók.”

60. § (1) Az Euüt. 7. § (3) bekezdés b)–c) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[Amennyiben a központi vezetés és a különleges tárgyaló testület európai üzemi tanács létrehozásában állapodik meg,
a megállapodást írásba kell foglalni. Ennek tartalmaznia kell különösen az alábbiakat:]
„b) az európai üzemi tanács összetételét, tagjainak számát, a póttagok számát, a tisztségek elosztását – lehetõség
szerint figyelembe véve a munkavállalók munkakör, beosztás és nem szerinti kiegyensúlyozott elosztásának
szükségességét, valamint az európai üzemi tanács megbízatásának idõtartamát;
c) az európai üzemi tanács jogkörét és a tájékoztatására, a vele való konzultációra vonatkozó eljárás rendjét, valamint
– tiszteletben tartva a 16. § (3)–(4) bekezdésében foglaltakat – az európai üzemi tanács és a nemzeti munkavállalói
képviselõi testületek tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció közötti kapcsolat módozatait;”
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(2) Az Euüt. 7. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Amennyiben a központi vezetés és a különleges tárgyaló testület európai üzemi tanács létrehozásában állapodik meg,
a megállapodást írásba kell foglalni. Ennek tartalmaznia kell különösen az alábbiakat:]
„f) a megállapodás hatálybalépésének idõpontját, idõbeli hatályát, a megállapodás módosításának vagy
megszüntetésének módjait, és azokat az eseteket, amikor a megállapodást újra kell tárgyalni, továbbá a megállapodás
újratárgyalása során követendõ eljárást – ideértve az átmeneti rendelkezéseket is –, valamint a közösségi szinten
mûködõ vállalkozás vagy vállalkozáscsoport szerkezetében bekövetkezõ változások követésével kapcsolatos
kikötéseket;”

(3) Az Euüt. 7. § (3) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
[Amennyiben a központi vezetés és a különleges tárgyaló testület európai üzemi tanács létrehozásában állapodik meg,
a megállapodást írásba kell foglalni. Ennek tartalmaznia kell különösen az alábbiakat:]
„g) szükség szerint az Európai Üzemi Tanácson belül létrehozott ügyvezetõ bizottság összetételét, kinevezési
eljárásait, feladatait és ülésezési rendjét.”

(4) Az Euüt. 7. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az európai üzemi tanács és a munkavállalói képviselõi testületek tájékoztatása, valamint a velük folytatott
konzultáció közötti kapcsolatra vonatkozó szabályozást az e §-ban, illetve a 8. §-ban szabályozott megállapodás
állapítja meg. E megállapodás nem lehet ellentétes a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény
munkavállalók tájékoztatására és a velük folytatott konzultációra vonatkozó rendelkezéseivel.”

61. § Az Euüt. a következõ 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § A 7–8. §-ban szabályozott megállapodás megkötésérõl a különleges tárgyaló testület tagjai egyszerû
szótöbbséggel határoznak.”

62. § Az Euüt. 10. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) Az európai üzemi tanács tagjait az adott tagállamban alkalmazott munkavállalók számával arányosan kell
meghatározni úgy, hogy az európai üzemi tanácsban minden tagállam számára az összes tagállamban alkalmazott
munkavállalók számának minden tíz százaléka után egy helyet kell biztosítani. Az európai üzemi tanács tagjának
jelölésével egyidejûleg gondoskodni kell póttag jelölésérõl is.
(3) Ha az adott tagállamban a közösségi szinten mûködõ vállalkozás vagy vállalkozáscsoport által foglalkoztatott
munkavállalói létszám
a) legalább huszonöt, de kevesebb mint ötven százalékát foglalkoztatják, további egy,
b) legalább ötven százalékát, de kevesebb mint hetvenöt százalékát foglalkoztatják, további két,
c) legalább hetvenöt százalékát foglalkoztatják, további három,
munkavállalói képviselõ küldhetõ a különleges tárgyaló testületbe a (2) bekezdés alapján meghatározható létszámon
felül.”

63. § Az Euüt. 15. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az európai üzemi tanács tevékenységei koordinálásának biztosítása és a rendkívüli körülmények hatékony
kezelése érdekében legalább három, legfeljebb öttagú ügyvezetõ bizottságot választ, amelynek tagja az európai
üzemi tanács elnöke. Az ügyvezetõ bizottságnak rendelkeznie kell mindazokkal a feltételekkel, amelyek lehetõvé
teszik azt, hogy tevékenységét rendszeresen ellássa.”

64. § (1) Az Euüt. 16. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) A munkavállalók tájékoztatásának és a velük való konzultációnak a megvitatott téma függvényében a megfelelõ
vezetési és képviseleti szinten kell történnie. Az európai üzemi tanács hatásköre, tevékenységi köre, valamint
a munkavállalók e törvény hatálya alá tartozó tájékoztatása és a velük való konzultáció kizárólag a transznacionális
kérdésekre terjedhet ki.
(4) Transznacionálisnak tekintendõ minden olyan kérdés, amely
a) a közösségi szinten mûködõ vállalkozás vagy közösségi szinten mûködõ vállalkozáscsoport egészét, vagy
b) a közösségi szinten mûködõ vállalkozás vagy közösségi szinten mûködõ vállalkozáscsoport két különbözõ
tagállamban található legalább két telephelyét vagy vállalkozáscsoportjához tartozó vállalkozását
érinti. Transznacionálisnak tekinthetõ az a kérdés is, amely az érintett tagországok számától függetlenül a közösségi
munkavállalókra gyakorolt lehetséges hatása szempontjából jelentõs, illetve amely a tevékenységek tagállamok
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közötti átruházásával jár. Valamely kérdés transznacionális jellegének meghatározásakor figyelemmel kell lenni
a kérdés lehetséges hatásaira, és a kérdés által érintett vezetési és képviseleti szintre.”

(2) Az Euüt. 16. § (5) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A közösségi szinten mûködõ vállalkozás vagy vállalkozáscsoport gazdasági helyzetérõl és annak várható alakulásáról
történõ tájékoztatás és konzultáció tárgykörébe tartoznak különösen]
„d) a befektetések, illetve a befektetési programok helyzete és annak várható fejlõdési iránya;”

(3) Az Euüt. 16. § (5) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A közösségi szinten mûködõ vállalkozás vagy vállalkozáscsoport gazdasági helyzetérõl és annak várható alakulásáról
történõ tájékoztatás és konzultáció tárgykörébe tartoznak különösen]
„i) vállalkozások, telephelyek vagy a mûködés szempontjából lényeges üzem-, illetve üzletrészek tevékenységének
csökkentése, leépítése, bezárása vagy megszüntetése;”

65. § (1) Az Euüt. 17. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés szerinti ülést a központi vezetésnek, vagy a közösségi szinten mûködõ vállalkozás vagy
vállalkozáscsoport megfelelõ szintû vezetésének a jelentése alapján a lehetõ legrövidebb idõn belül kell megtartani.
Az európai üzemi tanács és az ügyvezetõ bizottság jogosult a felmerült kérdésekrõl az ülés végén, illetve azt követõen
ésszerû idõn belül véleményt nyilvánítani.”

(2) Az Euüt.17. §-a a következõ (5) és (6) bekezdésekkel egészül ki:
„(5) Az európai üzemi tanács és ügyvezetõ bizottság – ideértve a 17. § (2) bekezdése szerint kibõvített ügyvezetõ
bizottságot is – jogosult a központi vezetéssel tartandó tárgyalást megelõzõen a vezetés részvétele nélkül ülésezni.
(6) Az e § szerint folyó tájékoztatás és konzultáció nem sértheti 1. § (1) bekezdésében szabályozott elveket és
a 19. §-ban foglalt rendelkezéseket.”

66. § Az Euüt. a következõ 18/A. §-sal egészül ki:
„18/A. § Az európai üzemi tanácsnak a létrehozását követõ négy év eltelte után meg kell vizsgálnia annak lehetõségét, 
hogy tárgyalásokat kezdeményez a 7–8. §-ban szabályozott megállapodás megkötésére, vagy továbbra is alkalmazza
a 10–23. §-ban foglalt rendelkezéseket.”

67. § Az Euüt. 20. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„20. § (1) Az európai üzemi tanács, valamint a különleges tárgyaló testület belföldön foglalkoztatott tagjának és
póttagjának munkajogi védelmére az üzemi tanács tagjára vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni.
(2) Az európai üzemi tanács tagjai együttesen képviselik – az egyéb munkavállalói érdekképviseleti és részvételi
szervezetek hatáskörének sérelme nélkül – a közösségi szinten mûködõ vállalkozás vagy közösségi szinten mûködõ
vállalkozáscsoport munkavállalóinak az érdekeit, és rendelkeznek az európai üzemi tanács számára biztosított jogok
gyakorlásához szükséges eszközökkel, ideértve a munkavállalók tájékoztatásához és a velük történõ konzultációhoz
való jogok megsértésével kapcsolatos jogviták megindítását is.
(3) Az európai üzemi tanács tagjai a telephelyeken, illetve a közösségi szinten mûködõ vállalkozáscsoporthoz tartozó
vállalkozásokban alkalmazott munkavállalók képviselõit, illetve ilyen képviselõk hiányában a munkavállalók
közösségét a 19. § sérelme nélkül tájékoztatják a tájékoztatási és konzultációs eljárás tartalmáról és eredményérõl.
(4) Az európai üzemi tanács tagjai megbízatásuk lejártát követõen kötelesek beszámolni a telephelyeken, illetve
a közösségi szinten mûködõ vállalkozáscsoporthoz tartozó vállalkozásokban alkalmazott munkavállalók
képviselõinek, illetve ilyen képviselõk hiányában a munkavállalók közösségének.”

68. § Az Euüt. a következõ 21/A–21/C. §-sal egészül ki:
„21/A. § A konzultációnak lehetõvé kell tennie a munkavállalók képviselõi számára, hogy tárgyalhassanak a központi
vezetéssel, valamint írásban, indoklással ellátott választ kaphassanak bármely általuk kibocsátott véleményre és
észrevételre.
21/B. § (1) A különleges tárgyaló testület és az európai üzemi tanács tagjainak joguk van ahhoz, hogy képzésben
részesüljenek feltéve, hogy ez a nemzetközi környezetben végzett képviselõi munkájukhoz szükséges. A képzésre
fordítható idõ minimális mértékét a felek megállapodásban rögzíthetik.
(2) A nemzetközi környezetben végzett képviselõi munkához szükséges képzésnek kell tekinteni különösen azt
a képzést, amely a közösségi szinten mûködõ vállalkozás, illetve vállalkozáscsoport nemzetközi struktúrájának,
stratégiájának, jogi és munkaügyi kapcsolatai hátterének megértéséhez, az európai üzemi tanács tevékenységének
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gyakorlati követelményeihez – ideértve a kommunikációs ismereteket és az idegen nyelvtudást – kapcsolódó igények
kielégítéséhez szükséges ismeretek elsajátítására irányul.
(3) A képzésre irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a képzési igényekre, a képzés tartalmára, valamint egyéb
lényeges adataira vonatkozó információkat, továbbá azokat az indokokat, amelyek alátámasztják azt, hogy a képzés
a nemzetközi környezetben végzett képviselõi munkához szükséges.
(4) A képzésre irányuló kérelem nem utasítható vissza abban az esetben, ha a képzés a különleges tárgyaló testület és
az európai üzemi tanács tagjainak nemzetközi környezetben végzett képviselõi munkájukhoz ésszerûen szükséges.
(5) A különleges tárgyaló testület és az európai üzemi tanács tagjait a képzés idejére távolléti díjuk illeti meg.
21/C. § (1) Az európai üzemi tanács tájékoztatása és a vele folytatott konzultáció a nemzeti munkavállalói képviseleti
testületek tájékoztatásához és konzultációjához kapcsolódik, tiszteletben tartva hatáskörüket, tevékenységi köreiket,
az 1. § (1) bekezdésében és a 16. § (3) bekezdésében szabályozott elveket. Ha az európai üzemi tanács hatáskörébe
tartozó kérdésrõl a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény alapján a nemzeti munkavállalói képviseleti
szerveket is tájékozatni kell, a tájékoztatást számukra egy idõben kell megadni.
(2) Ha a munkaszervezésre vagy a munkaszerzõdésekre jelentõs mértékben kiható döntések meghozatala várható,
a 7–8. §-ban szabályozott megállapodás ilyen tartalmú rendelkezése hiányában a tájékoztatást és konzultációt az
európai üzemi tanácsban és a nemzeti munkavállalói képviselõi testületekben is meg kell adni, illetve le kell folytatni.”

69. § Az Euüt. 23. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az európai üzemi tanács létesítésére, a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárás
kialakítására irányuló megállapodással, valamint az európai üzemi tanácsra, a különleges tárgyaló testület, európai
üzemi tanács és tagjainak e törvényben szabályozott jogaira és kötelezettségeire vonatkozó törvényi
rendelkezésekkel kapcsolatos, az 1. § (3) bekezdésében felsoroltak és az európai üzemi tanács, annak az európai üzemi
tanács tagjai, a munkavállalók, az üzemi tanács, valamint a szakszervezet közötti jogvitában a bíróság tizenöt napon
belül nemperes eljárásban határoz.”

70. § Az Euüt. a következõ 23/A–23/B. §-sal egészül ki:
„23/A. § (1) A 6/A. § és az abból fakadó kötelezettségek kivételével e törvényt nem kell alkalmazni azokra a közösségi
szinten mûködõ vállalkozásokra, illetve vállalkozáscsoportokra, amelyek esetében
a) a munkavállalók nemzetek feletti tájékoztatásáról és a velük való konzultációról szóló, a teljes munkaerõre
vonatkozó megállapodást vagy megállapodásokat a 94/45/EK irányelv 13. cikkének (1) bekezdése vagy a 97/74/EK
irányelv 3. cikkének (1) bekezdése szerint kötötték, vagy
b) a munkavállalók nemzetek feletti tájékoztatásáról és a velük való konzultációról szóló, a teljes munkaerõre
vonatkozó megállapodást vagy megállapodásokat a 94/45/EK irányelv 13. cikkének (1) bekezdése vagy a 97/74/EK
irányelv 3. cikkének (1) bekezdése szerint kötötték, és e megállapodás vagy megállapodások kiigazítására a vállalkozás
vagy a vállalkozáscsoport szerkezetében bekövetkezett módosítások miatt került sor, tekintet nélkül a kiigazítás
idõpontjára.
(2) Azokra a közösségi szinten mûködõ vállalkozásokra, illetve vállalkozáscsoportokra, amelyek esetében a 94/45/EK
irányelv 6. cikke szerint megkötött megállapodást
a) 2009. június 5. és 2011. június 5. között írták alá, vagy
b) 2009. június 5. és 2011. június 5. között módosították,
ellenkezõ kikötés hiányában e  törvény – megállapodás aláírásakor vagy módosításakor hatályos – rendelkezéseit kell
alkalmazni. Ettõl eltérõen e közösségi szinten mûködõ vállalkozásokra, illetve közösségi szinten mûködõ
vállalkozáscsoportokra e törvény 6/A. §-át és az abból fakadó kötelezettségeket is alkalmazni kell.
(3) Ha az (1) és a (2) bekezdésben említett megállapodások hatályukat vesztik, a felek közösen dönthetnek azok
megújításáról vagy módosításáról. Ilyen döntés hiányában e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) Az (1) és a (2) bekezdésben említett megállapodásokban a munkavállalók tájékoztatásának és a velük való
konzultáció módozatait úgy kell értelmezni, hogy azok biztosítsák a hatékonyságot, és lehetõvé tegyék a vállalkozáson 
vagy vállalkozáscsoporton belüli hatékony döntéshozatalt.
23/B. § E törvényt kell alkalmazni azokra a közösségi szinten mûködõ vállalkozásokra, illetve vállalkozáscsoportokra is,
amelyek esetében
a) a 94/45/EK irányelv 6. cikke szerint megkötött megállapodást 1996. szeptember 22. és 2009. június 5. között írták
alá, és 2009. június 5. és 2011. június 5. között nem módosították, valamint
b) a munkavállalók nemzetek feletti tájékoztatásáról és a velük való konzultációról szóló megállapodást 2011. június
6-án vagy azt követõen írták alá.”
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71. § Az Euüt. 24. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„24. § E törvény az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról vagy a közösségi szintû vállalkozások és vállalkozáscsoportok
munkavállalóinak tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló 2009. május 6-i
2009/38/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvének való megfelelést szolgálja.”

Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

72. § (1) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 16. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) Az állami adóhatóság a (4) bekezdésben meghatározott, munkáltató vagy kifizetõ által bejelentett adatok közül
a munkáltató, kifizetõ azonosítására szolgáló adatokat, a biztosított személyi adatait, állampolgárságát, a biztosítási
jogviszonyának kezdetét, kódját, megszûnését, a biztosítás szünetelésének idõtartamát, a heti munkaidõt és
a FEOR-számot, valamint ezek bejelentése idõpontját, illetve az adózó valamennyi általa ismert pénzforgalmi
jelzõszámát, továbbá a (11) bekezdésben foglalt adatokat haladéktalanul, illetve az (5) bekezdés szerinti feldolgozást
követõen elektronikus úton közli a munkaügyi hatósággal. Az állami adóhatóság az országos, illetve ágazati
érdekegyeztetésben történõ részvétel megállapítása céljából, a megállapításra külön törvényben feljogosított
hatóság igénylése alapján 15 napon belül elektronikus úton megküldi a (3) bekezdésben meghatározott adatok közül
a munkáltató fõ tevékenységének 1893/2006/EK rendelet szerinti besorolását, ezenkívül az ágazati
érdekegyeztetésben történõ részvétel megállapítása céljából a munkáltató bevallásában szereplõ, a tárgyévet
megelõzõ második évi éves nettó árbevételére vonatkozó adatokat. Az állami adóhatóság az egyszerûsített
foglalkoztatásról szóló törvényben meghatározott, munkáltató által bejelentett adatokat a feldolgozást követõen
haladéktalanul – elektronikus úton – megküldi a munkaügyi hatóságnak, az állami foglalkoztatási szervnek, valamint
az egészségbiztosítás biztosítotti nyilvántartásának.”

(2) Az Art.  16. §-a a következõ (11)–(12) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Az iskolaszövetkezetnek a Tbj. 5. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján biztosítottnak nem minõsülõ,
az 1992. évi XXII. törvény 194/A. § (2) bekezdése szerint megkötött munkaszerzõdéssel létesített munkaviszony
keretében személyesen közremûködõ tagja esetében – a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérõen – a munkáltató
iskolaszövetkezet az állami adóhatóság felé köteles a munkaszerzõdés megkötésének napján bejelenteni
a) a munkáltató (iskolaszövetkezet) adószámát,
b) a munkavállaló iskolaszövetkezeti tag adóazonosító jelét és társadalombiztosítási azonosító jelét,
c) nappali tagozatos tanuló, hallgató iskolaszövetkezeti tag munkavállaló esetében a diákigazolvány azonosító
számát.
(12) Az iskolaszövetkezet munkáltató bejelentési kötelezettségét az egyszerûsített foglalkoztatás bejelentésével
azonos módon
a) elektronikus úton központi elektronikus szolgáltató rendszeren  (ügyfélkapun) keresztül vagy
b) telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon
teljesíti.”

A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosítása

73. § A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 60. § (1) bekezdés g) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép: 
[Az eljárásban nem lehet ajánlattevõ, alvállalkozó vagy erõforrást nyújtó szervezet, aki]
„g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)
ga) 15. §-a (5) bekezdés a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben jogerõssé vált közigazgatási vagy
bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjérõl szóló törvény szerinti
mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy
gb) 15. §-a (5) bekezdés f) pont fb) alpontjában meghatározott, két évnél nem régebben jogerõssé vált közigazgatási
vagy bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történõ befizetésre kötelezéssel, vagy
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal
sújtott jogszabálysértést követett el;”
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74. § A Kbt. a következõ 403/D. §-sal egészül ki:
„403/D. § Az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló
2011. évi CV. törvény 73. §-ával megállapított 60. § (1) bekezdés g) pontját a 2011. július 20-át követõen megkezdett
közbeszerzési eljárásokra kell alkalmazni.”

75. § A Kbt. 407. §-a kiegészül a következõ j) ponttal: 
[Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]
„j) az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciókra 
és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2009. június 18-i 2009/52/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 7. cikk (1) bekezdés b) pontja.”

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény módosítása

76. § A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Etv.) 28. §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A tagállam állampolgárával azonos megítélés alá esik:
a) a valamely tagállam állampolgárának, valamint a magyar állampolgárnak külön törvény szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkezõ családtagja,
b) a kutatás céljából tartózkodási engedéllyel rendelkezõ harmadik országbeli állampolgár,
c) a bevándorolt, illetve letelepedett jogállású személy, valamint
d) a magas szintû képzettséget igénylõ munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával)
rendelkezõ harmadik országbeli állampolgár.”

77. § Az Etv. a következõ 68. §-sal egészül ki:
„68. § Az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló
2011. évi CV. törvény 76. §-ával megállapított 28. § (2) bekezdést a folyamatban levõ ügyekben is alkalmazni kell.”

78. § Az Etv. 69. §-a a következõ f) ponttal egészül ki:
[Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]
„f) A Tanács 2009/50/EK irányelve (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintû képzettséget
igénylõ munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeirõl, 14. cikk (1) bekezdés d) pont.”

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosítása

79. § A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 39. § (1) bekezdése a következõ e) ponttal
egészül ki: 
[Minden magyar állampolgárnak joga, hogy az e törvényben meghatározott feltételek szerint felsõoktatási intézményben
tanulmányokat folytasson, államilag támogatott vagy költségtérítéses képzésben. Ez a jog megilleti]
„e) a magas szintû képzettséget igénylõ munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) 
rendelkezõ harmadik országbeli állampolgárt.”

80. § Az Ftv. 175. §-a a következõ c) ponttal egészül ki: 
[Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést szolgálja:]
„c) A Tanács 2009/50/EK irányelve (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintû képzettséget
igénylõ munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeirõl, 14. cikk (1) bekezdés c) pont.”
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A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi I. törvény módosítása

81. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) 2. § b) pontja a következõ bi)–bj) alpontokkal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában
b) családtag:]
„bi) az EGT-állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai
Unió más tagállamának hatósága elõtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,
bj) a magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai
Unió más tagállamának hatósága elõtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített;”

82. § Az Szmtv. 27. § (1) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az EGT-állampolgár, valamint a családtag a Magyar Köztársaság területén lévõ elsõ lakóhelyét, korábbi szokásos
tartózkodási hely szerinti országát a regisztrációs igazolás, illetve a tartózkodási kártya kiállításával kapcsolatos
eljárásban jelenti be a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény rendelkezéseinek
megfelelõen.”

83. § Az Szmtv. 30. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„30. § Ha az EGT-állampolgár vagy a családtag felhagy tartózkodási jogának gyakorlásával, vagy a Magyar Köztársaság 
területét végleg elhagyja, ennek tényét, valamint a következõ szokásos tartózkodási hely szerinti országát az eljáró
hatóságnak bejelentheti, és a tartózkodási jogot igazoló okmányát leadhatja.”

84. § Az Szmtv. 39. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 38. § (1) bekezdése alapján elrendelt beutazási és tartózkodási tilalom ellen jogorvoslatnak nincs helye.”

85. § Az Szmtv. 71. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Ha a beutazási és tartózkodási tilalmat a 38. § (1) bekezdése alapján rendelték el, a határozat rendelkezõ részét
jogszabályban meghatározott honlapon kell közzétenni. A közzététel napján a határozatot közöltnek kell tekinteni.”

86. § (1) Az Szmtv. 76. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A tartózkodási jogot igazoló okmányokkal kapcsolatos, a 75. § (1) bekezdésének a)–c) pontja szerinti résznyilvántartások
az érintettek tartózkodási jogot igazoló okmányával kapcsolatos következõ adatokat tartalmazzák:]
„a) a születési és házassági nevet, a személyi azonosítót és a regisztrációs igazoláson szereplõ lakcímet, korábbi
szokásos tartózkodási hely szerinti országát,”

(2) Az Szmtv. 76. § f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A tartózkodási jogot igazoló okmányokkal kapcsolatos, a 75. § (1) bekezdésének a)–c) pontja szerinti résznyilvántartások
az érintettek tartózkodási jogot igazoló okmányával kapcsolatos következõ adatokat tartalmazzák:]
„f) a regisztrációt, illetve a tartózkodási jogot igazoló okmány leadásának tényét, idõpontját, a következõ szokásos
tartózkodási hely szerinti országát”

87. § Az Szmtv. 129. § (2) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
[Ez a törvény]
„e) a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 862/2007/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet”
[végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.]
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A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
módosítása 

88. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban:
Harmtv.) 2. § k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„k) munkáltató: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet – a Munka Törvénykönyvérõl
szóló 1992. évi XXII. törvény 193/C. § b) pontjában meghatározott kölcsönbeadót is ideértve – amelynek javára, vagy
irányítása alatt a foglalkoztatására sor kerül;”

(2) A Harmtv. 2. §-a a következõ o)–s) pontokkal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában]
„o) foglalkoztatás: a vonatkozó jogszabályokkal összhangban bármely munka- vagy foglalkoztatási formát magában
foglaló, munkavégzésre irányuló jogviszony alapján történõ, valamely munkáltató javára, vagy irányítása alatt végzett
tevékenység;
p) magas szintû képzettséget igénylõ munkavállalás: olyan személy foglalkoztatása legalább a  harmadik országbeli
állampolgár részére fizetendõ minimális díjazás mértékének kiszámítási módjáról szóló jogszabályban meghatározott
mértékû ellenérték fejében, aki rendelkezik a munkavégzéshez szükséges felsõfokú szakmai képesítéssel;
q) felsõfokú szakmai képesítés: a felsõfokú végzettséget és szakképzettséget tanúsító felsõfokú képesítés, amely
a munkaszerzõdésben vagy a kötelezõ érvényû állásajánlatban meghatározott szakma vagy ágazat szempontjából
szükséges felsõfokú végzettséghez kapcsolódó szakképzettséggel egyenértékû;
r) EU Kék Kártya: olyan engedély, amely magas szintû képzettséggel rendelkezõ birtokosát valamely tagállam
területén történõ tartózkodásra és egyúttal magas szintû képzettséget igénylõ, a 20/C. §-ban foglalt feltételek szerinti
munkavállalásra jogosítja;
s) különösen kizsákmányoló foglalkoztatási feltételek: olyan feltételek – a nemi vagy egyéb alapú megkülönböztetésbõl
származó feltételeket is beleértve –, amelyek feltûnõen aránytalanul eltérnek a legálisan foglalkoztatott munkavállalók 
foglalkoztatási feltételeitõl, amely eltérés különösen a munkavállalók egészségét és biztonságát érinti, és sérti az
emberi méltóságot.”

89. § A Harmtv. 13. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) Három hónapot meghaladó tartózkodás céljából az a harmadik országbeli állampolgár utazhat be, illetve három
hónapot meghaladó idõtartamig az a harmadik országbeli állampolgár tartózkodhat a Magyar Köztársaság területén, aki]
„b) rendelkezik
ba) három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító vízummal,
bb) tartózkodási engedéllyel,
bc) bevándorlási engedéllyel,
bd) letelepedési engedéllyel,
be) ideiglenes letelepedési engedéllyel,
bf) nemzeti letelepedési engedéllyel,
bg) EK letelepedési engedéllyel, vagy
bh) EU Kék Kártyával;”

90. § A Harmtv. 18. §-a a következõ (1a)–(1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az EU Kék Kártya kiadását meg kell tagadni,ha a harmadik országbeli állampolgár nem felel meg a 20/A. §
(1) bekezdésében foglalt valamely feltételnek.
(1b) Az EU Kék Kártya meghosszabbítását meg kell tagadni, illetve a kiadott EU Kék Kártyát vissza kell vonni, ha
a harmadik országbeli állampolgár
a) nem felel meg vagy az EU Kék Kártya kiadásakor nem felelt meg a 20/A. § (1) bekezdésében foglalt valamely
feltételnek,
b) a munkakörhöz szükséges felsõfokú szakmai képesítéssel nem rendelkezik,
c) megélhetése a Magyar Köztársaság területén nem biztosított, kivéve, ha a harmadik országbeli állampolgár oly
módon nem áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban, hogy az  e) vagy  f) pontban foglalt feltételek nem valósulnak
meg,
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d) a tartózkodási jogosultság megszerzése érdekében az eljáró hatósággal hamis adatot, valótlan tényt közölt, vagy
a tartózkodási cél vonatkozásában az eljáró hatóságot megtévesztette, illetve tartózkodásának célja az
engedélyezettõl eltér,
e) legalább egymást követõ három hónapon keresztül nem áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban,
f) foglalkoztatásra irányuló jogviszonya az EU Kék Kártya érvényességi ideje alatt legalább két alkalommal megszûnt,
vagy
g) az EU Kék Kártya kiadását követõ két évben elõzetes írásbeli engedély nélkül végzett a korábban
engedélyezettektõl eltérõ munkát.”

91. § (1) A Harmtv. 20. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Keresõtevékenység folytatása céljából tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, akinek
tartózkodási célja, hogy]
„a) a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya alapján, ellenérték fejében, más részére, illetve irányítása alatt tényleges
munkát végezzen;”

(2) A Harmtv. 20. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti keresõtevékenységet – ha e törvény másképpen nem rendelkezik – az a harmadik
országbeli állampolgár folytathat, aki
a) szezonális munkavállalási vízummal, vagy
b) humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik, továbbá az, aki
c) keresõtevékenység folytatása céljából, családegyesítés céljából vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási
engedéllyel, vagy
d) EU Kék Kártyával
rendelkezik.”

92. § A Harmtv. a következõ 20/A–20/C. §-sal egészül ki:
„20/A. § (1) EU Kék Kártyát az a harmadik országbeli állampolgár kap, aki
a) a 13. § (1) bekezdés a), d), valamint h)–i) pontjában foglalt feltételeknek megfelel, és nem állnak fenn
a (2) bekezdésben, valamint a 18. § (1b) bekezdés b) pontjában foglalt kizáró okok, 
b) foglalkoztatása jogszabályban meghatározott szempontok alapján, valamint hazai foglalkoztatáspolitikai érdekbõl 
támogatott,
c) az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minõsül, vagy kérelmezte azt minden olyan idõszakra
vonatkozóan, amikor a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyból eredõen nem minõsül biztosítottnak, és
d) a Magyar Köztársaság területén valós lakcímadatot szálláshelyként bejelentett.
(2) Nem kaphat EU Kék Kártyát:
a) az a harmadik országbeli állampolgár, aki a menekültügyi hatóságtól menekültkénti elismerését kérte, vagy
a menekültügyi hatóságtól ideiglenes vagy kiegészítõ védelmet kért;
b) akit a Magyar Köztársaság menekültként ismert el, vagy ideiglenes vagy kiegészítõ védelemben részesített,
c) a befogadott,
d) az a harmadik országbeli állampolgár, aki kutatás céljából kiállított tartózkodási engedéllyel rendelkezik,
e) a külön törvényben meghatározottak szerint szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személy,
f) az a harmadik országbeli állampolgár, aki az Európai Unió más tagállama által kiadott huzamos tartózkodói jogállást
igazoló EK tartózkodási engedéllyel rendelkezik,
g) az a harmadik országbeli állampolgár, aki a kereskedelem és befektetések terén tevékenykedõ természetes
személyek egyes kategóriáinak beutazását és tartózkodását megkönnyítõ nemzetközi megállapodásban foglalt
kötelezettségvállalás alapján utazott be a Magyar Köztársaság területére,
h) az a harmadik országbeli állampolgár, aki a Magyar Köztársaság területén szezonális munkavállalási vízummal
tartózkodik, illetve az Európai Unió más tagállamában szezonális munkát végez,
i) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történõ kiküldetésérõl szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgár, aki  a Magyar Köztársaság
területén kiküldetésben tartózkodik.
(3) Az EU Kék Kártyát legalább egy évre kell kiállítani. Amennyiben a foglalkoztatásra irányuló szerzõdés ennél
rövidebb idõtartamra szól, akkor az EU Kék Kártyát a foglalkoztatásra irányuló szerzõdés szerinti jogviszony
idõtartamát három hónappal meghaladó idõtartamra kell kiállítani.
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(4) Az EU Kék Kártya érvényességi ideje legfeljebb négy év, amely alkalmanként legfeljebb négy évvel
meghosszabbítható.
20/B. § Az Európai Unió tagállama által magas szintû képzettséget igénylõ munkavállalás céljából kiadott tartózkodási 
engedéllyel rendelkezõ harmadik országbeli állampolgár EU Kék Kártyát kaphat, ha
a) az EU Kék Kártyát kiállító tagállamban legalább tizennyolc hónapig jogszerûen tartózkodott és
b) rendelkezik a 20/A. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott feltételekkel.
20/C. § Az EU Kék Kártya a kiadásától számított két éves idõszak alatt kizárólag
a) a kiadását megalapozó munkaviszonyban, vagy
b) hazai foglalkoztatáspolitikai érdek mérlegelése alapján engedélyezett munkaviszonyban
való, magas szintû képzettséget igénylõ  munkavállalásra jogosít.”

93. § (1) A Harmtv. 29. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az e törvényben foglalt tartózkodási feltételek hiányában humanitárius célból tartózkodási engedéllyel kell ellátni]
„e) jelentõs bûnüldözési vagy nemzetbiztonsági érdekbõl az ügyész, a bíróság, illetve a rendvédelmi és
nemzetbiztonsági szerv indítványára azt a harmadik országbeli állampolgárt, illetve rá tekintettel más harmadik
országbeli állampolgárt, aki bûncselekmény felderítése érdekében a hatóságokkal – a bizonyítást jelentõsen elõsegítõ
módon – együttmûködik;”

(2) A Harmtv. 29. § (1) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki: 
[Az e törvényben foglalt tartózkodási feltételek hiányában humanitárius célból tartózkodási engedéllyel kell ellátni]
„f) a bíróság indítványára azt a harmadik országbeli állampolgárt, akit különösen kizsákmányoló foglalkoztatási
feltételek mellett, illetve azt a kiskorú, harmadik országbeli állampolgárt, akit érvényes tartózkodási engedély vagy
más, tartózkodásra jogosító engedély nélkül foglalkoztattak.”

(3) A Harmtv. 29. § (2) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
[A humanitárius célból kiadott tartózkodási engedély érvényességi ideje]
„d) az (1) bekezdés f) pontjában foglalt esetben legfeljebb hat hónap, amely alkalmanként legfeljebb hat hónappal
meghosszabbítható, a harmadik országbeli állampolgár által a munkáltatójával szemben az elmaradt járandóságának
kifizetése érdekében indított eljárás jogerõs befejezéséig.”

94. § (1) A Harmtv. 30. § (1) bekezdése a következõ k) ponttal egészül ki:
[Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolással kell ellátni azt a harmadik országbeli állampolgárt,]
„k) aki az Európai Unió más tagállamában magas szintû képzettséget igénylõ munkavállalás céljából tartózkodási
engedélyt kérelmezett, és az EU Kék Kártya érvényességi idejének lejártát vagy az okmány visszavonását követõen
a Magyar Köztársaság területére visszatért a munkanélküliség idõtartamára.”

(2) A Harmtv. 30. § (2) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
[Az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás érvényességi ideje]
„e) az (1) bekezdés k) pontjában foglalt esetben három hónap, amely nem hosszabbítható meg.”

95. § A Harmtv. 34. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: 
„(1) Az Európai Unió tagállama által a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezõ
állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25-ei 2003/109/EK irányelv alapján kiállított huzamos
tartózkodói jogállást igazoló EK tartózkodási engedéllyel rendelkezõ harmadik országbeli állampolgár ideiglenes
letelepedési engedélyt kap, ha
a) keresõtevékenység folytatása céljából, kivéve a szezonális munkavállalás esetét,
b) tanulmányok folytatása vagy szakképzés céljából vagy
c) egyéb, igazolt célból
kíván a Magyar Köztársaság területén tartózkodni, és amennyiben a jogszabályban meghatározott egyéb feltételeket
teljesíti.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott harmadik országbeli állampolgárral ideiglenes letelepedési engedélyt együtt
kérelmezõ harmadik országbeli családtag, valamint az ideiglenes letelepedési engedéllyel rendelkezõ harmadik
országbeli állampolgár családtagja ideiglenes letelepedési engedélyt kap, amennyiben a családi kapcsolat az Európai
Unió huzamos tartózkodói jogállást igazoló EK tartózkodási engedélyt kiállító tagállamában már fennállt, és
amennyiben a jogszabályban meghatározott egyéb feltételeket teljesíti.
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(3) Az ideiglenes letelepedési engedély érvényességi ideje legfeljebb öt év, amely alkalmanként legfeljebb öt évvel
meghosszabbítható. Az ideiglenes letelepedési engedély meghosszabbítása iránti kérelem a 13. § (1) bekezdés
h) pontjában megfogalmazott közegészségügyi érdekbõl nem utasítható el, ha a megbetegedés az elsõ ideiglenes
letelepedési engedély kiadását követõen következett.”

96. § (1) A Harmtv. 38. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: 
„(1) A Magyar Köztársaság területén történõ huzamos tartózkodás céljából EK letelepedési engedélyt kap az
a harmadik országbeli állampolgár, aki
a) a kérelem benyújtását közvetlenül megelõzõen legalább öt éven át jogszerûen és megszakítás nélkül a Magyar
Köztársaság területén tartózkodott, vagy
b) az EU kék kártyával rendelkezik, és
ba) a kérelem benyújtását közvetlenül megelõzõen legalább két évig jogszerûen és megszakítás nélkül a Magyar
Köztársaság területén tartózkodott, és
bb) legalább öt évig jogszerûen és megszakítás nélkül az Európai Unió tagállamainak területén tartózkodott.”

(2) A Harmtv. 38. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Nem minõsül a Magyar Köztársaság területén történõ tartózkodás megszakításának
a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben az ország alkalmanként hat hónapnál rövidebb idõre történõ
elhagyása, amennyiben a külföldi tartózkodások együttes idõtartama öt év alatt nem haladja meg a háromszáz napot;
b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben az Európai Unió tagállamai területének alkalmanként tizenkét 
hónapnál rövidebb idõre történõ elhagyása, amennyiben a külföldi tartózkodások együttes idõtartama öt év alatt nem 
haladja meg a tizennyolc hónapot.”

97. § A Harmtv. 39. § (1) bekezdése kiegészül a következõ f) ponttal:
[Az idegenrendészeti hatóság az EK letelepedési engedélyt visszavonja, ha]
„f) az a) ponttól eltérõen a harmadik országbeli állampolgár EU Kék Kártya birtokosként vagy annak családtagjaként
szerezte meg az EK letelepedési engedélyt és az Európai Unió tagállamainak területét egymást követõ huszonnégy
hónapnál hosszabb ideig elhagyta.”

98. § (1) A Harmtv. 42. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Amennyiben az idegenrendészeti hatóság megállapítja, hogy a Magyar Köztársaság területén jogszerûen
tartózkodó harmadik országbeli állampolgár tartózkodásra a továbbiakban már nem jogosult, a tartózkodási engedély 
kérelmét elutasító vagy a tartózkodásra jogosító okmányát visszavonó határozatában, a harmadik országbeli
állampolgárt – az e törvényben meghatározott esetek kivételével – az Európai Unió tagállamainak területérõl
kiutasítja. A harmadik országbeli állampolgár a kiutasítással szemben jogorvoslattal a tartózkodási engedély kérelmet
elutasító vagy a tartózkodásra jogosító okmányt visszavonó határozattal szembeni jogorvoslat során élhet.
(2) Amennyiben a bíróság kiutasítás büntetést alkalmaz, vagy az idegenrendészeti hatóság megállapítja, hogy
a harmadik országbeli állampolgárral szemben a kiutasítás e törvényben meghatározott feltételei fennállnak, az
idegenrendészeti hatóság a döntésében a harmadik országbeli állampolgárt az – az e törvényben meghatározott
esetek kivételével – Európai Unió tagállamainak területérõl kiutasítja.
(3) Az idegenrendészeti hatóság a kiutasítás elrendelésére hozott határozatban, illetve a bírósági kiutasítás
végrehajtására hozott végzésben az önkéntes távozásra a határidõt úgy határozza meg, hogy az a kiutasító
határozatnak a harmadik országbeli állampolgárral történõ közlésétõl számított legalább hetedik, legfeljebb
harmincadik napra essen, amennyiben a harmadik országbeli állampolgár vállalja – az e törvényben meghatározott
esetek kivételével – az Európai Unió tagállamai területének önkéntes elhagyását. A fent említett határidõ nem zárja ki
annak lehetõségét, hogy az érintett harmadik országbeli állampolgár elõbb tegyen eleget a kiutasító döntésben
foglaltaknak.”

(2) A Harmtv. 42. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az önkéntes távozásra nem kell határidõt meghatározni, vagy az idegenrendészeti hatóság az Európai Unió tagállamai
területe elhagyásának határnapját a kiutasító határozat közlésétõl számított hetedik napnál korábbi napra is
meghatározhatja, ha a harmadik országbeli állampolgár]
„c) az Európai Unió tagállamai területének önkéntes elhagyását kifejezetten megtagadja, vagy más alapos ok miatt
feltehetõ, hogy a kiutasító döntésnek nem fog eleget tenni;”
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99. § A Harmtv. 44. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 43. § (1) bekezdés a)–b) pontja alapján elrendelt önálló beutazási és tartózkodási tilalommal szemben
jogorvoslatnak nincs helye.”

100. § A Harmtv. 45. §-a a következõ (8a)–(8c) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) Az Európai Unió tagállama által kiadott, a tagállam területén tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezõ
harmadik országbeli állampolgárt az idegenrendészeti hatóság a Magyar Köztársaság területérõl utasítja ki,
elsõdlegesen azon tagállamba, amelynek területére a tartózkodási engedélye érvényes.
(8b) Az Európai Unió valamely tagállama által kiállított EU Kék Kártyával rendelkezõ harmadik országbeli állampolgárt
azon tagállamba kell kiutasítani, amely az EU Kék Kártyát kiadta, még abban az esetben is, ha az EU Kék Kártya
érvényességi ideje a magyarországi tartózkodás alatt lejárt.
(8c) Amennyiben az EU Kék Kártyával rendelkezõ harmadik országbeli állampolgárt az Európai Unió valamely
tagállama kiutasítja, abban az esetben is lehetõvé kell tenni a visszatérését a Magyar Köztársaság területére, ha az
EU Kék Kártya érvényességi ideje lejárt. A visszafogadást követõen a harmadik országbeli állampolgárra a 18. §
(1b) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.”

101. § A Harmtv. a 45/A. §-t követõen a következõ 45/B. §-sal egészül ki:
„45/B. § (1) A 43. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérõen az idegenrendészeti hatóság nem utasítja ki azt
a jogszerûtlenül tartózkodó harmadik országbeli állampolgárt, akit az Európai Unió más tagállama 2009. január 13-át
megelõzõen kötött kétoldalú visszafogadási egyezmény vagy más megállapodás alapján visszafogad. 
(2) A visszafogadási egyezmény alapján történõ visszaadásról az idegenrendészeti hatóság végzéssel dönt, mellyel
szemben a harmadik országbeli állampolgár a végzés közlésétõl számított huszonnégy órán belül végrehajtási
kifogást terjeszthet elõ. A végrehajtási kifogásnak a visszaadás végrehajtására nincs halasztó hatálya.
(3) A visszafogadási egyezmény alapján történõ visszaadásra a kitoloncolás szabályait kell alkalmazni.”

102. § (1) A Harmtv. 46. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A kiutasítást elrendelõ határozatnak tartalmaznia kell:]
„d) az Európai Unió tagállamainak – e törvényben meghatározott esetben az ország – területérõl történõ önkéntes
távozás teljesítésének határnapját,”

(2) A Harmtv. 46. § (4) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A jogerõs kiutasítást, valamint a beutazási és tartózkodási tilalom idõtartamát az útlevélbe be kell jegyezni.
A bejegyzéstõl el kell tekinteni, amennyiben a harmadik országbeli állampolgár az Európai Unió más tagállama által
kiadott érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. A bejegyzéstõl el lehet tekinteni, amennyiben a külföldi vállalja
az ország önkéntes elhagyását vagy önkéntes hazatérési program keretében hagyja el az országot.”

103. § A Harmtv. 53. § (1a) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1a) A kishatárforgalmi engedély, a tartózkodási engedély, az EU Kék Kártya, az ideiglenes, a nemzeti és az
EK letelepedési engedély kérelmezésekor, valamint a 29. § (1) bekezdés a)–b) és d)–f) pontjai szerinti humanitárius
tartózkodási engedély kiadásakor az idegenrendészeti hatóság a harmadik országok állampolgárai tartózkodási
engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendelet, valamint
a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló
1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i 380/2008/EK tanácsi rendelet alapján jár el.”

104. § A Harmtv. 55. § (1) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az idegenrendészeti hatóság az idegenrendészeti eljárás lefolytatása érdekében kiutasítást elõkészítõ õrizetbe
veheti azt a harmadik országbeli állampolgárt, akinek személyazonossága vagy tartózkodásának jogszerûsége nem
tisztázott, vagy kétoldalú visszafogadási egyezmény alapján az Európai Unió más tagállama részére visszaadása
folyamatban van.”

105. § A Harmtv. 71. § helyébe a következõ rendelkezés lép: 
„71. § (1) A munkáltató legkésõbb a harmadik országbeli állampolgár munkába lépésének napján köteles
meggyõzõdni arról, hogy a harmadik országbeli állampolgár érvényes tartózkodási engedéllyel vagy más
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tartózkodásra jogosító engedéllyel, valamint az e törvény alapján keresõtevékenység folytatására jogosító
engedéllyel rendelkezik-e.
(2) A munkáltató a harmadik országbeli állampolgár által bemutatott érvényes tartózkodási engedély vagy más,
tartózkodásra jogosító engedély másolatát a foglalkoztatás idõtartama alatt köteles megõrizni.
(3) A munkáltató öt napon belül köteles bejelenteni az idegenrendészeti hatóságnak a harmadik országbeli
állampolgár foglalkoztatásának megkezdését.
(4) A munkáltató öt napon belül köteles bejelenteni az idegenrendészeti hatóságnak, amennyiben a harmadik
országbeli állampolgár az engedélyezett munkáját nem kezdi meg, illetve a munkavégzés a munkavállalási engedély
érvényességi idején belül megszûnik.
(5) Az idegenrendészeti hatóság az (1)–(4) bekezdésekben meghatározott kötelezettséget elmulasztó munkáltatót
a foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgárok számával arányos mértékû – jogszabályban meghatározott –
közrendvédelmi bírsággal sújtja.
(6) A közrendvédelmi bírság megfizetésének kötelezettsége alól a munkáltató akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy
az (1)–(4) bekezdésben foglalt ellenõrzési és bejelentési kötelezettségének eleget tett, kivéve, ha tudott, vagy kellõ
gondosság mellett tudhatott volna arról, hogy az érvényes tartózkodási engedélyként vagy más, tartózkodásra
jogosító engedélyként bemutatott okmány hamis volt.
(7) A munkáltató fõvállalkozója a munkáltatóval egyetemlegesen felel a közrendvédelmi bírság megfizetéséért akkor,
ha tudott, vagy kellõ gondosság mellett tudhatott volna arról, hogy az alvállalkozó munkáltató harmadik országbeli
állampolgárt érvényes tartózkodási engedély vagy más, tartózkodásra jogosító engedély, vagy az e törvény alapján
keresõtevékenység folytatására jogosító engedély nélkül foglalkoztat.”

106. § A Harmtv. a 75. §-t követõen az alábbi alcímmel és 75/A. §-sal egészül ki:

„Az EU Kék Kártyával rendelkezõ harmadik országbeli állampolgár bejelentési kötelezettsége
75/A. § Az EU Kék Kártyával rendelkezõ harmadik országbeli állampolgár köteles a foglalkoztatásra irányuló
jogviszony megszûnését, az azt követõ újabb foglalkoztatásra irányuló jogviszony keletkezését, annak kezdõ, illetve
befejezõ idõpontjától számított öt napon belül  bejelenteni az idegenrendészeti hatóságnak.”

107. § A Harmtv. 89. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az önálló beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelõ határozat rendelkezõ részét a külön jogszabályban
meghatározott honlapon kell közzétenni. A 43. § (1) bekezdés a)–b) pontja alapján önálló beutazási és tartózkodási
tilalmat elrendelõ határozatot a közzététel napján közöltnek kell tekinteni.”

108. § (1) A Harmtv. 95. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az idegenrendészeti hatóság a vízum iránti kérelem és a kiadott vízum, illetve vízumot helyettesítõ engedély
(a továbbiakban e §-ban együtt: vízum) alapján a harmadik országbeli állampolgár következõ adatait kezeli:]
„d) a beutazás célja és a tartózkodás tervezett idõtartama, korábbi szokásos tartózkodási hely szerinti országa;”

(2) A Harmtv. 95. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az idegenrendészeti hatóság a vízum iránti kérelem és a kiadott vízum, illetve vízumot helyettesítõ engedély
(a továbbiakban e §-ban együtt: vízum) alapján a harmadik országbeli állampolgár következõ adatait kezeli:]
„h) a be- és kiutazás ideje, a határátlépés helye, következõ szokásos tartózkodási hely szerinti országa;”

109. § (1) A Harmtv. 96. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az idegenrendészeti hatóság a tartózkodási engedély iránti kérelem és a kiadott tartózkodási engedély alapján a harmadik
országbeli állampolgár következõ adatait kezeli:]
„d) a tartózkodás célja és tervezett idõtartama, a korábbi szokásos tartózkodási hely szerinti országa.”

(2) A Harmtv. 96. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az idegenrendészeti hatóság a tartózkodási engedély iránti kérelem és a kiadott tartózkodási engedély alapján a harmadik
országbeli állampolgár következõ adatait kezeli:]
„h) az elsõ beutazás és az utolsó kiutazás idõpontja, a következõ szokásos tartózkodási hely szerinti országa.”
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110. § A Harmtv. 99. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az idegenrendészeti hatóság a kiadott bevándorlási és letelepedési engedély, valamint ideiglenes letelepedési engedély,
nemzeti letelepedési engedély vagy EK letelepedési engedély iránti kérelem és kiadott ideiglenes letelepedési engedély,
nemzeti letelepedési engedély vagy EK letelepedési engedély alapján a harmadik országbeli állampolgár következõ adatait
kezeli:]
„g) az elsõ beutazás és a végleges kiutazás idõpontja, korábbi szokásos tartózkodási hely szerinti országát,
a következõ szokásos tartózkodási hely szerinti országa.”

111. § A Harmtv. 111. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:]
„c) a tartózkodási engedély, az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás, az ideiglenes letelepedési engedély,
a nemzeti letelepedési engedély, az EK letelepedési engedély és az EU Kék Kártya kiállításának feltételeit és az
okmányok formáját;”

112. § (1) A Harmtv. 120. § (1) bekezdése a következõ q)–r) ponttal egészül ki: 
[E törvény a következõ közösségi jogi aktusoknak történõ részleges megfelelést szolgálja:]
„q) a Tanács 2009/50/EK irányelve (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas képzettséget igénylõ 
munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeirõl
r) a Tanács 2009/52 irányelve (2009. június 18.) az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat
foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról.”

(2) A Harmtv. 120. § (2) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
[E törvény]
„e) a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 862/2007EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet”
[végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.]

Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló 
2009. évi LXXIV. törvény módosítása

113. § (1) Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló 2009. évi
LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A munkaügyi kapcsolatokat és a munkaviszonyt érintõ kérdésekben a szociális partnerek, a nemzetgazdasági ág,
ágazat, alágazat, szakágazat (a továbbiakban: ágazat) szintjén, illetve a munkavállalók meghatározott csoportjait
érintõen párbeszédet folytathatnak, e célból kétoldalú szociális párbeszéd bizottságot hozhatnak létre.”

(2) Az ÁPBtv. 2. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) ÁPB hozható létre egy vagy több nemzetgazdasági ágra, ágazatra, alágazatra, szakágazatra kiterjedõen. Egy
nemzetgazdasági ágban, ágazatban, alágazatban, szakágazatban egy bizottság jöhet létre.
(4) Az alacsonyabb szinten létrehozott ÁPB a magasabb szintû ÁPB-tõl függetlenül mûködik, feladatai teljesítését
illetõen a magasabb szintû ÁPB nem utasíthatja. Az al-, illetve szakágazati szintû, illetve nemzetgazdasági ágban
létrehozott párbeszéd bizottságra az ágazati ÁPB-re vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni, kivéve, ha e
törvény eltérõen rendelkezik.”

114. § (1) Az ÁPBtv. 9. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az ÁPB létrehozásáról szóló megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) az ÁPB létrehozására irányuló nyilatkozatot,
b) az ÁPB munkáltatói, illetve munkavállalói oldalain részt vevõ érdekképviseletek felsorolását, nevük, székhelyük,
valamint a képviseletükre jogosult személy megjelölésével,
c) nyilatkozatot arról, hogy az ÁPB-t létrehozó szervezetek döntési rendjüket maguk alakítják ki a 13. §
(1) bekezdésének megfelelõen vagy kérik az ÁRMB erre vonatkozó, 21. § (2) bekezdésében szereplõ eljárását, továbbá
d) a szervezetek képviselõinek aláírását.”
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(2) Az ÁPBtv. 9. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az (5) bekezdés a) pontja szerint megküldött megállapodást a miniszter hivatalos lapjában haladéktalanul
nyilvánosságra kell hozni. Ha a megállapodást az érdekképviseletek hatvan napon belül nem küldik meg
a miniszternek és az ÁRMB-nek, akkor azt semmisnek kell tekinteni.”

(3) Az ÁPBtv. 9. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Az ÁPB létrehozásáról szóló megállapodás semmis, valamint az ÁRMB eljárás lefolytatását kezdeményezõ
kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha azok bármelyikét az ÁPB létrehozását kezdeményezõ, illetve
a részvételi szándékát bejelentõ valamennyi érdekképviselet nem írta alá.”

(4) Az ÁPBtv. 9. §-a a következõ (8)–(9) bekezdésekkel egészül ki:
„(8) Az (1)–(6) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni akkor is, ha egy már létrejött ÁPB tevékenységi területét
valamely további nemzetgazdasági ágra, ágazatra, alágazatra, szakágazatra kiterjeszti.
(9) Az ÁPB az ÁRMB 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján meghozott határozata jogerõre emelkedésének napján jön
létre.”

115. § Az ÁPBtv. 14. § (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(11) A kollektív szerzõdés – eltérõ megállapodás hiányában – a megkötését követõ tizenöt nap eltelte után
következõ hónap elsõ napján lép hatályba. A munkáltatói érdekképviselet köteles elõsegíteni, hogy a kollektív
szerzõdést a tagjai által foglalkoztatott munkavállalók megismerjék.”

116. § Az ÁPBtv. 19. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az RPB-re az ÁPB-re vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni, a 12. § (2) bekezdése és a 14–18. §
kivételével. Ettõl eltérõen, az RPB-ben a 14. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapodások köthetõk.”

117. § Az ÁPBtv. 20. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(4) Ha a nemzetgazdasági ágban több szinten mûködik ÁPB, a (3) bekezdésben foglalt jogosultság a legmagasabb
szinten mûködõ ÁPB-t illeti meg. Ha egy szinten több ÁPB mûködik, akkor ezek az ÁPB-k közösen jelölik a képviselõt.
(5) A (4) bekezdésben foglalt esetben, ha a legmagasabb szinten mûködõ ÁPB megszûnt, az általa delegált képviselõ
ÁPBT tagsága megszûnik, és a (3)–(4) bekezdés megfelelõ alkalmazásával új képviselõ delegálására kerül sor.”

118. § (1) Az ÁPBtv. 21. § (4)–(5) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott kérdéseket illetõen az ÁRMB ismételten megállapító határozatot hoz:
a) a megelõzõ határozat jogerõre emelkedésétõl számított öt év elteltével,
b) ha az ágazati érdekképviselet, amelynek jogos érdekét a határozat érinti, a megelõzõ határozat jogerõre
emelkedésétõl számított három év elteltét követõen azt kezdeményezi, vagy
c) ha a miniszter a kollektív szerzõdés kiterjesztésére vonatkozó határozatának felülvizsgálata érdekében a 17. §
(2) bekezdésének való megfelelés vizsgálatát kéri.
(5) Az ÁRMB eljárására a Ket., valamint az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény szabályait kell
alkalmazni azzal, hogy
a) kiadmányozásra jogosult vezetõnek az ÁRMB tagjai által maguk közül választott elnököt kell tekinteni,
b) az ügyben a Ket. 112. §-a szerinti újrafelvételi eljárásnak nincs helye,
c) az ÁRMB határozata a Ket. 115. §-a szerinti felügyeleti eljárás keretében nem változtatható meg és nem
semmisíthetõ meg,
d) az ÁRMB határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, a felek a (6) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen
a határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezhetik.”

(2) Az ÁPBtv. 21. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az ÁRMB eljárása illetékmentes.”

119. § (1) Az ÁPBtv. 24. § (1) bekezdés ea) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[munkavállalói érdekképviselet esetén:]
„ea) azon munkáltatók neve, székhelye, adószáma, amelyeknél szervezettel vagy képviselõvel rendelkezik,”
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(2) Az ÁPBtv. 24. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az ÁRMB
a) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (6) bekezdése, valamint 52. § (7) bekezdés c) pontja alapján
a munkaügyi hatóságnál rendelkezésre álló adatokból a munkáltatónál foglalkoztatottak számára vonatkozó
összesített adatokat,
b) az adóhatóságnál rendelkezésre álló adatok közül a december 31-i állapotnak megfelelõen a munkáltatónál
foglalkoztatottak létszámára, valamint a munkáltatók TEÁOR szerinti besorolására vonatkozó adatokat
is felhasználhatja.”

(3) Az ÁPBtv. 24. §-a a következõ (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az ÁPB-ben részt venni kívánó érdekképviselet a 6-8. § szerinti részvételi feltételeknek való megfelelés vagy a 12. § 
(1) bekezdésében foglalt jogosultságok megállapítására vonatkozó ÁRMB eljárás lefolytatásához szükséges kérelmet,
a kollektív szerzõdést kötõ érdekképviseletek a szerzõdés kiterjesztésére vonatkozó kérelmet, továbbá a kapcsolódó
adatszolgáltatást elektronikus úton nyújtja be, illetve teljesíti, a miniszter honlapján és a kormányzati portálon
közzétett elektronikus adatlap felhasználásával.
(8) A miniszter közremûködik az ÁRMB határozatát megalapozó adatok feldolgozásában. Ebben az esetben
a miniszter erre kijelölt szervezeti egységének munkatársa, akinek a munkaköri leírása az adatkezelési feladatot
tartalmazza, az adatokat kezelheti.
(9) A (3) bekezdés b) pontjával összefüggésben az adóhatóság június 30-ig átadja a miniszter részére az elõzõ évi
adatokat.”

120. § (1) Az ÁPBtv. 26. § 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„2. szociális párbeszéd bizottság: kétoldalú – munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletek részvételével az
e törvény által elõírt módon létrejött – fórum, amely mûködhet egy vagy több nemzetgazdasági ágra, ágazatra,
alágazatra, szakágazatra, szakmára, illetve a munkavállalók meghatározott csoportjaira kiterjedõen; e törvény
alkalmazásában magasabb szintû ÁPB-nek minõsül a nemzetgazdasági ágban, illetve a kevesebb számjegyû
TEÁOR-kóddal jelölt ágazatban létrejött ÁPB;”

(2) Az ÁPBtv. 26. § 9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„9. a) nemzetgazdasági ág: egy betûs TEÁOR-kóddal,
b) ágazat: két számjegyû TEÁOR-kóddal,
c) alágazat: három számjegyû TEÁOR-kóddal,
d) szakágazat: négy számjegyû TEÁOR-kóddal
jelzett tevékenységi terület; magasabbnak a kevesebb számjeggyel jelzett szintet kell tekinteni;”

Az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosítása

121. § Az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) 1. § (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az alkalmi munkára irányuló egyszerûsített foglalkoztatás esetén az egyszerûsített munkaviszonyban egy naptári
napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma – a munkáltatónak a tárgyév elsõ, illetve hetedik hónapját
megelõzõ hat havi, ha a munkáltató ennél rövidebb ideje mûködik, mûködésének egész hónapjaira esõ átlagos
statisztikai létszámát alapul véve – nem haladhatja meg
a) a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó fõállású személyt
nem foglalkoztató munkáltató esetén az egy fõt,
b) egy fõtõl öt fõig terjedõ munkavállaló foglalkoztatása esetén a két fõt,
c) hattól húsz fõig terjedõ munkavállaló foglalkoztatása esetén a négy fõt,
d) húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám húsz százalékát.”

122. § (1) Az Efo.tv. 2. § 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„1. mezõgazdasági idénymunka: a növénytermesztési, erdõgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati
ágazatba tartozó munkavégzés, továbbá a termelõ, termelõi csoport, termelõi szervezet, illetve ezek társulása által
a megtermelt mezõgazdasági termékek anyagmozgatása, csomagolása – a továbbfeldolgozás kivételével – feltéve,
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hogy azonos felek között a határozott idõre szóló munkaviszony idõtartama nem haladja meg egy naptári éven belül
a százhúsz napot,”

(2) Az Efo.tv. 2. §-a a következõ 7. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„7. idénymunka: az Mt. 117. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelõ munka.
Mezõgazdasági idénymunka esetén az év adott idõszakához vagy idõpontjához kötõdõnek kell tekinteni az olyan
munkavégzést is, amely az elõállított növény vagy állat biológiai sajátossága miatt végezhetõ el kizárólag abban
az idõszakban vagy idõpontban.”

123. § Az Efo.tv. 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Egyszerûsített foglalkoztatás céljából létrejött munkaviszony a felek szóbeli megállapodása alapján, a munkáltató 
11. §-ban meghatározott bejelentési kötelezettségének teljesítésével keletkezik. Amennyiben azt a munkavállaló kéri,
illetve a jogszabály alapján nem elektronikus úton bevallásra kötelezett munkáltató választása szerint, az
egyszerûsített foglalkoztatás céljából munkaviszonyt az e törvény melléklete szerinti szerzõdés megkötésével kell
létesíteni, és azt legkésõbb a munka megkezdéséig kell írásba foglalni, azzal, hogy ez nem mentesíti a munkáltatót
a 11. §-ban szereplõ bejelentési kötelezettség teljesítése alól. Ebben az esetben a munkavégzés napjának végéig
elegendõ kitölteni a munkáltató és a munkavállaló megnevezésén kívüli egyéb azonosító adatait.”

124. § (1) Az Efo.tv. 4. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Egyszerûsített foglalkoztatás esetén nem kell alkalmazni az Mt-nek a szabadság kiadására vonatkozó 134. §-át.”

(2) Az Efo.tv. 4. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki: 
„(4) Alkalmi munkára létesített egyszerûsített foglalkoztatás esetén a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenõen
a) nem kell alkalmazni az Mt. betegszabadságra, egyéb munkaidõ-kedvezményekre vonatkozó 137–140. §-át,
b) a munkaidõ-beosztás az Mt. 119. §-ától eltérõen az egybefüggõ munkavégzés elsõ napján is közölhetõ,
c) a munkáltató munkaidõkeret hiányában is elrendelhet az Mt. 120. §-a szerint egyenlõtlen munkaidõ-beosztást,
d) nem kell alkalmazni az Mt. 97-99. §-ában rögzített, a munkaviszony megszûnése esetén a munkaviszonyra
vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban elõírt igazolások kiadására vonatkozó elõírásokat,
e) amennyiben a felek írásban kötöttek munkaszerzõdést, nem kell alkalmazni az Mt. 140/A. §-ában foglalt
munkaidõ-nyilvántartásra, valamint az Mt. 160. §-ában foglalt munkabérrõl szóló írásbeli elszámolásról szóló
rendelkezéseket.”

A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosítása

125. § A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 17. §-a a következõ (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Ha a körjegyzõség megszûnésének idõpontjában a körjegyzõ felmentési védelem alatt áll [Mt. 90. §
(1) bekezdés], akkor a körjegyzõ jogviszonyának megszüntetésérõl szóló intézkedést a megszûnt körjegyzõséget
alkotó önkormányzatok képviselõ-testületei legkorábban a felmentési védelem lejártát követõ napon hozhatják
meg.”

Záró rendelkezések

126. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követõ 8. napon  lép hatályba.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen

a) a kihirdetést követõ hónap elsõ napján lép hatályba e törvény 1–3. §-a, 5–14 . §-a, az Mt. e törvény 17. §
(1) bekezdésével megállapított 193/D. § (1) bekezdése, 17.§ (2) bekezdése, 21. §-a, az Mt. e törvény 22. §-ával
megállapított 211.§ (1)–(4) bekezdése és (6)–(8) bekezdése, 24. § (1) bekezdése, 25–43. §-a, a 44. § (1) bekezdése,
a Bjt. e törvény 45. §-ával megállapított 138/B. §-a, a 45–50. §-a, 55–124. §-a, 128. § (1) bekezdés a)–c) pontja és
e)–h) pontja, 128. § (2)–(4) bekezdése és (6)–(11) bekezdése, és 129. § (1) bekezdése,

b) a kihirdetést követõ 45. napon lép hatályba e törvény 52. §-a és 54. §-a,
c) 2011. december 1-jén lép hatályba e törvény 4. §-a, 15–16. §-a, az Mt. e törvény 17. § (1) bekezdésével

megállapított 193/D. § (2) bekezdése, e törvény 18–20. §-a, az Mt. e törvény 22.§-ával megállapított 211. §
(5) bekezdése, 22. § (5) bekezdése, 23. §-a, és 128. § (1) bekezdés d) pontja,

d) 2012. január 1-jén lép hatályba a 128. § (5) bekezdése.
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127. § E törvény
a) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezõ állampolgárainak jogállásáról szóló

2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelvnek,
b) az unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történõ szabad mozgásához és tartózkodáshoz

való jogáról szóló 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
c) a munkaerõ-kölcsönzés keretében történõ munkavégzésrõl szóló 2008. november 17-i 2008/104/EK európai

parlamenti és tanácsi irányelvnek,
d) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban

használt közös normákról és eljárásokról szóló 2008. december 16-i 2008/225/EK parlamenti tanácsi irányelvnek,
e) az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról vagy a közösségi szintû vállalkozások és vállalkozáscsoportok

munkavállalóinak tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló 2009. május
6-i 2009/38/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek,

f) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintû képzettséget igénylõ munkavállalás céljából való belépésének 
és tartózkodásának feltételeirõl szóló 2009. május 25-i 2009/50/EK tanácsi irányelvnek, valamint

g) az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni
szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról szóló 2009. június 18-i 2009/52/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

128. § (1) Az Mt. 
a) 2. § (2) bekezdésében a „közhasznú munkavégzés vagy közmunkaprogram” szövegrész helyébe

a „közfoglalkoztatás” szöveg,
b) 192/B. §-ának (1) bekezdésében az „a 190. § (1) és (3)–(4) bekezdésében” szövegrész helyébe az „a 190. § (1) és

(3)–(5) bekezdésében” szöveg,
c) 193/B. § (2) bekezdésében az „alkalmi munkavállalói könyvvel” szövegrész helyébe az „alkalmi munkára” szöveg,
d) 193/G. (1) bekezdésének második mondatában, (2) bekezdésének e) pontjában, (3) bekezdésében,

(5) bekezdésének a) pontjában, (6) bekezdésében, (8) bekezdésének levezetõ mondatában, 193/H. §
(1) bekezdésének b) pontjában, (2) bekezdésében, (12) bekezdésében, 193/J. §-a (1), (3) és (5) bekezdésében,
193/K. §-a (1)–(4) és (6)–(7) bekezdésében, 193/M. §-a (2)–(5) bekezdésben, 193/N. § (2) bekezdésében és 193/O. §
(1) bekezdésében a „munkavállaló” szövegrész helyébe a „kölcsönzött munkavállaló” szöveg,

e) 193/H. § (3) bekezdésének nyitó szövegrészében, (5)–(6) bekezdésében, (13) bekezdésében, 193/L. §-ában,
193/O. § (3) bekezdésében a „munkavállalót” szövegrész helyébe a „kölcsönzött munkavállalót” szöveg,

f) 193/N. §-ban és 193/O. § (2) bekezdésében a „munkavállalónak” szövegrész helyébe a „kölcsönzött
munkavállalónak” szöveg,

g) 195. § (2) bekezdésében a „194. §” szövegrész helyébe a „194/G. §” szöveg,
h) 198. § (1) bekezdésében a „(194–195. §)” szövegrész helyébe a „(194/G–195. §)” szöveg
lép.

(2) A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 2. § d) pontjában a „közhasznú munkavégzés, a közmunka,
közcélú munkavégzés” szövegrész helyébe a „közfoglalkoztatás” szöveg lép.

(3) A Kjt. 
a) 1. § (4) bekezdésében a „közhasznú munkavégzés, közmunka, közcélú munkavégzés” szövegrész helyébe

a „közfoglalkoztatás” szöveg,
b) 25/A. § (8) bekezdésében a „munkaviszonnyá alakul át” szövegrész helyébe a „megszûnik és a megszûnését

követõ nappal az új munkáltatóval munkaviszony létesül” szöveg, 
c) 32. § (2) bekezdésében a „30. § (1) bekezdésének c)–d) pontján” szövegrész helyébe a „30. § (1) bekezdés

c)–f) pontján” szöveg,
d) 59. § (1) bekezdésében az „a 131. §-a” szövegrész helyébe az „a 117/C. §-a, a 131. §-a” szöveg,
e) 78. § (3) bekezdésében a „30. § (1) bekezdés d) vagy e) pontja” szövegrész helyébe a „30. § (1) bekezdés d), e) vagy

f) pontja” szöveg
lép.
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(4) Az Szt.
a) 18. § i) pontjában a „(3) bekezdése” szövegrész helyébe a „(3) és (4) bekezdése” szöveg,
b) 32/B. § (3) bekezdésében a „(3) bekezdésének b) pontjában” szövegrész helyébe a „(3) bekezdés b) pontjában,

valamint (4) bekezdésében” szöveg,
c) 32/B. § (4) bekezdés c) pontjában a „(3) bekezdése” szövegrész helyébe a „(3) vagy (4) bekezdése” szöveg,
d) 132. § (1) bekezdés k) pontjában a „(3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(3) és (4) bekezdésében” szöveg
lép.

(5) Az Mvt. 88. § (2) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
[(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„d) rendeletben állapítsa meg a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokat.”

(6) A Met.
a) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „munkaviszony” szövegrész helyébe a „foglalkoztatásra irányuló jogviszony”

szöveg,
b) 3. § (1) bekezdés j) pontjában az „a munkanélküli ellátások” szövegrész helyébe az „az álláskeresõ részére nyújtott

ellátások” szöveg,
c) 7. § (8) bekezdésében a „6. § (1) bekezdésének a) és g) pontját kivéve” szövegrész helyébe a „6. § (1) bekezdés

f) pontját kivéve” szöveg,
d) 7/A. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, (3) bekezdésében, valamint (5)–(6) bekezdésében a „külföldi” szövegrész

helyébe a „harmadik országbeli állampolgár” szöveg
lép. 

(7) A Bjt. 
a) 11. § (3) bekezdésében a „g) pontja” szövegrész helyébe a „g) vagy n) pontja”, a „g) pontjában” szövegrész helyébe 

a „g) és n) pontjában” szöveg,
b) 12. § (2) bekezdésében a „mûködésének idõtartama” szövegrész helyébe a „mûködésének idõtartama – az

(5a) bekezdésben foglaltakra figyelemmel –” szöveg,
c) 12. § (6) bekezdésében az „(1)–(5)” szövegrész helyébe az „(1)–(5a)” szöveg, valamint
d) 129. §-ában a „134. §-át” szövegrész helyébe a „134. § (1)–(3) bekezdését, (4) bekezdésének elsõ mondatát,

továbbá (5)–(11) bekezdését” szöveg
lép.

(8) A Cst. 51. § c) pontjában a „c) és d) pontjában” szövegrész helyébe a „c)–e) pontjában” szöveg lép.
(9) Az Euüt.

a) 1. § (3) bekezdés a) pontjában „szükséges és indokolt költségek biztosítása (18. §)” szövegrész helyébe „szükséges
és indokolt költségek biztosítása (18. §, 21/B. §), a képzés megszervezése (21/B. §)” szöveg,

b) 17. § (1) bekezdés b) pontjában a „tevékenységének csökkentése” szövegrész helyébe a „bezárása,
tevékenységének csökkentése” szöveg, valamint

c) 18. § (3) bekezdésében az „A központi vezetésnek” szövegrész helyébe az „Eltérõ megállapodás hiányában
a központi vezetésnek” szöveg

lép.
(10) Az Efotv. 12. § (2) bekezdésében „az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti bevallásra elektronikusan kötelezettek” szövegrész

helyébe „a magánszemély munkáltató” szöveg lép.
(11) A Kbt. 63. § (5) bekezdésében a „feltétel megvalósulását” szövegrész helyébe a „feltételek megvalósulását” szöveg lép.

129. § (1) Hatályát veszti 
a) az országgyûlési képviselõk jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 9. § f) pontja, 
b) az Flt. 3. §-ának (3) bekezdése, 8. § (4) bekezdésének d) pontja, 11. §-át megelõzõ „Munkaügyi Tanács” alcím,

11–13. §-a, 
c) a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 8. § (2) bekezdése,
d) területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 12. §-ának (6) bekezdése, továbbá

a 13. §-ának (1) bekezdésébõl „a megyei munkaügyi tanáccsal” szövegrész,
e) a Met. 1. § (4) bekezdésének b) pontjában az „1997. évi CXLIV.” szövegrész,
f) az Euüt. 25. § (1) bekezdése,
g) a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 13. §-ának

(3) bekezdésébõl az „a regionális munkaügyi tanács” szövegrész,
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h) a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény 4/A. §-át
megelõzõ alcím,

i) a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról szóló
2006. évi CXIII. törvény 27. § (4) bekezdése,

j) az egyes szakképzési és felnõttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi CXIV. törvény 50. §
(7) bekezdése,

k) az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2007. évi XIX. törvény 26. §-ának
(6) bekezdése,

l) az ÁPBtv. 7. § (5) bekezdése,
m) az Efo.tv. 4. § (2) bekezdés i) pontja, a 4. § (3) bekezdés d) pontjában az „és egyéb jogszabályokban” szövegrész,

11. § (6) bekezdésében a „tárgyhónapban” szövegrész, valamint
n) a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 60. § (1) bekezdés b) pontja.

(2) A kihirdetést követõ 8. napon hatályát veszti az Fktv.
a) 4. § (3) bekezdés g) és h) pontja,
b) 12. § (8) bekezdése,
c) 20. §-át követõ „Az élethosszig tartó tanulás feltételeinek biztosítása” alcím megjelölése és az azt követõ 20/A. §-a,
d) 21. § (3) bekezdés c) pontja, valamint
e) 28. §-át követõ „A felnõttképzésben résztvevõk adatainak nyilvántartása” alcím megjelölése és az azt követõ

28/A. §-a.
(3) A (2) bekezdés c) pontja az e törvény hatálybalépését megelõzõen indult képzésekre nem vonatkozik.  

130. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. január 2. napján hatályát veszti.
(2) E törvény 129. § (3) bekezdése 2013. január 1-jén hatályát veszti. 

Ez a bekezdés 2013. január 2-án hatályát veszti. 

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

2011. évi CVI. törvény
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról*

Az Országgyûlés az értékteremtõ közfoglalkoztatás jogi kereteinek megteremtése és a munkaképes lakosság munkához juttatása,
az álláskeresõk foglalkoztatásának elõsegítése érdekében az alábbi törvényt alkotja:

1. § (1) E törvény hatálya kiterjed a közfoglalkoztatóra és az általa közfoglalkoztatási jogviszony keretében foglalkoztatott
természetes személyre (a továbbiakban: közfoglalkoztatott).

(2) Közfoglalkoztatási jogviszony olyan munkára létesíthetõ, amely
a) e törvényben meghatározott feladat, továbbá törvény által elõírt állami feladat,
b) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1), valamint (3)–(4) bekezdésében, 63/A. §-ában, 70. §

(1) bekezdésében foglalt, kötelezõ vagy önként vállalt feladat, vagy
c) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 6/A. § (1) bekezdés 1. pontjában, a 30/A. §

és 30/B. §-ban foglalt kötelezõ vagy önként vállalt feladat, vagy
d) a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Khszt.) 26. § c) pontjában

meghatározott közhasznú tevékenység körébe tartozó feladat
ellátására irányul, és annak ellátására törvény nem ír elõ közalkalmazotti, közszolgálati vagy kormánytisztviselõi
jogviszonyt.

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. július 11-i ülésnapján fogadta el.
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(3) Közfoglalkoztató lehet:
a) helyi és kisebbségi önkormányzat, valamint ezek jogi személyiséggel rendelkezõ társulása,
b) költségvetési szerv,
c) egyház,
d) a nemzeti civil alapprogramról szóló törvényben meghatározott civil szervezet,
e) közhasznú szervezet, a Khszt. 2. § (1) bekezdés h) és j) pontjában foglaltak kivételével,
f) az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a célra az állam,

önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet,
g) vízitársulat,
h) erdõgazdálkodó, amennyiben a közfoglalkoztatás keretében

ha) az erdõ külön törvényben meghatározott közjóléti céljainak megvalósítása érdekében végzett feladatok
ellátására,

hb) a természeti károkat szenvedett erdõterületek rehabilitációjára,
hc) erdészeti sétautak, turistautak és tanösvények kijelölésére, karbantartására,
hd) határjelek és környezetének karbantartására,
he) tûzpászták készítését és tûzmegelõzést szolgáló feladatok ellátására,
hf) kommunális hulladék gyûjtésére és elszállítására,
hg) az erdõterület kommunális szennyezõdéstõl való tisztítására kerül sor,

i) szociális szövetkezet azon tevékenysége körében, amit a közhasznú szervezetekrõl szóló törvény közhasznú
tevékenységnek ismer el,

j) a vasúti pályahálózat-mûködtetõ szervezet a vasúti pálya és környezete tisztántartásával, a kapcsolódó területek
növényzetének karbantartásával, továbbá a vasúti üzemi létesítmények fenntartója az üzemi létesítmény
állagmegóvásával kapcsolatos feladatai ellátásában.

(4) Közfoglalkoztatottként az a természetes személy foglalkoztatható, aki
a) a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései szerint

munkaviszonyt létesíthet, kivéve azt, aki tizenhatodik életévét nem töltötte be, valamint
b) a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerinti álláskeresõ.

2. § (1) A közfoglalkoztatási jogviszonyra az Mt. szabályai alkalmazandók, a (2)–(5) bekezdésben meghatározott eltérésekkel.
(2) Közfoglalkoztatási jogviszony csak határozott idõre létesíthetõ. A határozott idõ nem lehet hosszabb, mint

a közfoglalkoztatás támogatásáról szóló jogszabály alapján nyújtott támogatásról szóló hatósági szerzõdésben elõírt
idõtartam.

(3) A közfoglalkoztatási jogviszonyban a rendes munkaidõ idõtartama a közfoglalkoztatás támogatásáról szóló
jogszabály alapján nyújtott támogatásról szóló hatósági szerzõdésben elõírt munkaidõ lehet.

(4) A közfoglalkoztatottat megilletõ munkabér összege megegyezik a teljesítményhez kötött tevékenységek kivételével
a közfoglalkoztatási bérrel, a legalább középfokú iskolai végzettséget, szakképesítést igénylõ munkakör betöltése
esetén a közfoglalkoztatási garantált bérrel, azzal, hogy
a) a közfoglalkoztatási garantált bér el kell, hogy érje a közfoglalkoztatott számára a közfoglalkoztatást közvetlenül

megelõzõen folyósított álláskeresési járadék, illetve a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás havi összegét, és
b) a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér összegét a közfoglalkoztatottat megilletõ munkabér

csak többletteljesítés esetében haladhatja meg.
(5) A közfoglalkoztatási jogviszony esetén az Mt. 193/P. §-ában foglaltakon túlmenõen:

a) az Mt. Második Részében foglalt munkáltatói jogok gyakorlásakor a közfoglalkoztatottakat a munkavállalókkal
azonos jogok illetik meg, õket a munkavállalói létszámba be kell számítani,

b) az Mt. tizenhat éven aluli fiatal munkavállalóra vonatkozó 72. § (4)–(7) bekezdése nem alkalmazható,
c) külföldön történõ munkavégzésre nem kerülhet sor, az Mt. 76/A. §-a nem alkalmazható,
d) az Mt. határozatlan idõre szóló munkaszerzõdésre vonatkozó 79. § (1) bekezdése és a (4)–(7) bekezdése nem

alkalmazható,
e) az Mt. pályázatra vonatkozó 80. §-a nem alkalmazható,
f) az Mt. 81. §-a nem alkalmazható,
g) az Mt. munkáltatói jogállásváltozásra vonatkozó 86. § d) pontja nem alkalmazható; a munkáltató jogállásváltozása 

a közfoglalkoztatási jogviszony fennállását nem érinti,
h) az Mt.-nek a  mûködési bizonyítványra vonatkozó 99. §-a nem alkalmazható,
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i) az Mt. 101. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a közfoglalkoztatott nem kérheti a jogviszonyba történõ
visszahelyezését,

j) az Mt.-nek a külföldi munkáltató munkavállalójára vonatkozó 106/A–106/B. §-a nem alkalmazható,
k) az Mt.-nek a munkavállaló által folytatott tanulmányokra vonatkozó 110–114. §-a nem alkalmazható,
l) az Mt.-nek a lakásépítés céljára biztosítandó fizetés nélküli szabadságra vonatkozó 140. §-a nem alkalmazható,
m) az Mt. 144. §-a nem alkalmazható,
n) az Mt. 153. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha a foglalkoztató a közfoglalkoztatott számára a 3. §-ban

meghatározott térítésmentes szállítást biztosít, utazási költségtérítés nem illeti meg,
o) az Mt.-nek a kétheti személyi alapbér kifizetésére vonatkozó 156. §-a nem alkalmazható,
p) az Mt.-nek az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárbeli tagság támogatásával kapcsolatos 165/A. §-a nem

alkalmazható,
q) az Mt. 193/H. § (8) bekezdése nem alkalmazható, 
r) az Mt. 193/J. §-a nem alkalmazható, valamint
s) az Mt. 193/K. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a közfoglalkoztatási jogviszonyt a közfoglalkoztató csak

a székhelye szerint illetékes munkaügyi központ elõzetes hozzájárulásával szüntetheti meg.

3. § (1) A közfoglalkoztató a közfoglalkoztatott részére az alábbiakat köteles biztosítani:
a) ha a munkavégzés helye és a közfoglalkoztatott lakóhelye közötti naponta – tömegközlekedési eszközzel –

történõ oda- és visszautazás ideje a hat órát meghaladja, a munkavégzés helyétõl számított 20 km-es távolságon
belül az illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve által kiadott
engedélynek megfelelõ térítésmentes elhelyezést, tisztálkodási és étkezési lehetõséget, vagy

b) ha a munkavégzés helye és a közfoglalkoztatott lakóhelye közötti naponta – tömegközlekedési eszközzel –
történõ oda- és visszautazás ideje a három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelõ nõ és tíz éven aluli
gyermeket egyedül nevelõ férfi munkanélküli esetében a két órát meghaladja, a munkavégzés helyére és onnan
a közfoglalkoztatott lakóhelyére történõ térítésmentes szállítást, valamint

c) amennyiben az a) és b) pontokban meghatározott esetekben a foglalkoztatás a napi négy órát meghaladja,
a munkahelyen térítésmentes napi egyszeri étkezést.

(2) A közfoglalkoztató az (1) bekezdés a) pontjában szabályozott elhelyezés biztosítása esetén a heti pihenõidõ
igénybevétele érdekében a közfoglalkoztatott hazautazását a b) pontban szabályozott módon biztosítja.

4. § A közfoglalkoztatási jogviszonyra a munkaviszonyra irányadó társadalombiztosítási, adózási, munkavédelmi
szabályokat kell alkalmazni.

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

5. § A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 24. §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„24. § Az álláskeresõ részére – az e törvényben meghatározott feltételek szerint – álláskeresési támogatásként
álláskeresési járadék, nyugdíj elõtti álláskeresési segély, valamint költségtérítés jár.”

6. § Az Flt. 25. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki)
„b) az álláskeresõvé válását megelõzõ öt éven belül legalább 360 nap – a 27. § (1) bekezdésében meghatározott –
jogosultsági idõvel rendelkezik,”

7. § Az Flt. 26. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az álláskeresési járadék napi összege a (4) bekezdés alapján meghatározott járadékalap 60 százaléka, legfeljebb
a jogosultság kezdõ napján hatályos kötelezõ legkisebb munkabér napi összegének megfelelõ összeg.”

8. § (1) Az Flt. 27. § (1) bekezdésének bevezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az álláskeresési járadék folyósításának idõtartamát (a továbbiakban: folyósítási idõ) – a 25. § (4) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével – annak az idõtartamnak az alapulvételével kell megállapítani, amely alatt az álláskeresõ
az álláskeresõvé válást megelõzõ öt év alatt munkaviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött, vagy egyéni,
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illetõleg társas vállalkozói tevékenységet folytatott, feltéve ez utóbbi esetben, hogy vállalkozói tevékenysége alatt
járulékfizetési kötelezettségének eleget tett (a továbbiakban együtt: jogosultsági idõ). A jogosultsági idõ tartamába
nem számítható be az az idõtartam, amely alatt az álláskeresõ álláskeresési járadékban vagy vállalkozói járadékban
részesült. Az elõbbiekben meghatározott ötéves idõtartam meghosszabbodik a következõ idõtartamokkal vagy azok
egy részével, ha ezen idõtartamok alatt munkaviszony, közfoglalkoztatási jogviszony nem állt fenn, vagy az álláskeresõ 
jogosultsági idõnek minõsülõ vállalkozói tevékenységet nem folytatott:”

(2) Az Flt. 27. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az álláskeresési járadék folyósítási idejének számítása során tíz nap jogosultsági idõ egy nap járadék-folyósítási
idõnek felel meg. Ha a kiszámítás során töredéknap keletkezik, a kerekítés szabályait kell alkalmazni.
(3) Az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb idõtartama 90 nap.”

(3) Az Flt. 27. § (9) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A (8) bekezdésben meghatározott egy összegben kifizetendõ juttatás mértéke a még hátralévõ idõtartamra járó
juttatás összegének 80 százaléka.”

9. § Az Flt. 30. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés és alcím lép:

„Nyugdíj elõtti álláskeresési segély
30. § (1) Az álláskeresõ kérelmére nyugdíj elõtti álláskeresési segélyt (a továbbiakban: álláskeresési segély) kell
megállapítani, ha
a) rendelkezik a 25. § (1) bekezdésének c)–d) pontjában, meghatározott feltételekkel, és
b) a kérelem benyújtásának idõpontjában a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt év
hiányzik, és 90 napon át álláskeresési járadékban részesült, és az álláskeresési járadék folyósítása idõtartamát
kimerítette, és
c) az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését követõen három éven belül betöltötte a b) pontjában
meghatározott életkort, és
d) rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idõvel.
(2) Az álláskeresési segély összege a kérelem benyújtásának idõpontjában hatályos kötelezõ legkisebb munkabér
40 százaléka. Ha a 26. § (1)–(3) bekezdése szerinti járadékalap az elõbbi összegnél alacsonyabb volt, az álláskeresési
segély összege a járadékalappal megegyezõ összeg.
(3) Az álláskeresési segély az álláskeresõ öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj jogosultságának
megszerzéséig terjedõ idõtartamra folyósítható.
(4) Az álláskeresési segély folyósításának kezdõ napja az álláskeresési segély iránti kérelem benyújtását követõ nap.
Töredék hónap esetén az egy napra járó álláskeresési segély összege a (2) bekezdésben meghatározott összeg
harmincad része.
(5) Meg kell szüntetni az álláskeresési segély folyósítását a 28. § (1) bekezdésének a)–c) pontjában, e) pontjában vagy
g) pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén.
(6) Az álláskeresési segély folyósítására a 28. § (2) bekezdésében foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell.
(7) Szüneteltetni kell az álláskeresési segély folyósítását
a) a 29. § (1) bekezdésében meghatározott esetben,
b) a keresõtevékenység idõtartamára, függetlenül az idõtartam mértékétõl,
c) 90 napra, ha az álláskeresõ a 36. § (1) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettséget elmulasztotta,
d) ha az álláskeresõ az álláskeresési segély folyósításának szünetelése alatt folytatott keresõtevékenység
eredményeként álláskeresési járadékra szerzett jogosultságot.
(8) A (7) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben az álláskeresési járadék folyósítási idejének kimerítését
követõen az álláskeresési segélyt kell tovább folyósítani.”

10. § Az Flt. 32. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„32. § Az álláskeresõ részére járó álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, valamint
a munkahelykereséssel kapcsolatos (ideértve a lakóhelyétõl az állami foglalkoztatási szervhez történõ oda- és
visszautazást, valamint az állami foglalkoztatási szerv által kezdeményezett foglalkozás-egészségügyi szakvélemény
beszerzéséhez szükséges utazást is), a tömegközlekedési eszköz igénybevételével felmerült indokolt helyközi utazási
költséget meg kell téríteni. Jogszabály az álláskeresõ részére az e §-ban felsorolt okokból felmerült, indokolt helyi
utazási költségek megtérítésérõl is rendelkezhet.”
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11. § Az Flt. 36. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„36. § (1) Az e törvény alapján ellátásban részesülõ személy a jogosultság feltételeit érintõ lényeges tények,
körülmények megváltozásáról a tudomásszerzéstõl számított 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító
szervet.”

12. § Az Flt. 37. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Az álláskeresési járadék, nyugdíj elõtti álláskeresési segély, valamint az álláskeresési segély visszakövetelése
esetén késedelmi pótlék nem számítható fel.”

13. § Az Flt. 41/A. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A munkaadó létszámának megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni)
„a) közfoglalkoztatási jogviszonyban, valamint a közfoglalkoztatás támogatásáról szóló kormányrendelet szerint
támogatott munkaviszonyban foglalkoztatott személyeket,”

14. § (1) Az Flt. 54. § (9) bekezdésének felvezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) Az 58. § (5) bekezdése d) pontjának 5. alpontjában meghatározott együttmûködési kötelezettség keretében
– a (10)–(10c) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével – az ügyfél”

(2) Az Flt. 54. §-a a következõ (10)–(10c) bekezdésekkel egészül ki:
„(10) Az álláskeresési járadékra vagy nyugdíj elõtti álláskeresési segélyre jogosult vagy abban részesülõ álláskeresõ az
58. § (5) bekezdés d) pontjának 5. alpontjában meghatározott együttmûködési kötelezettség keretében a 25. §
(2) bekezdésében meghatározott megfelelõ munkahelyet köteles elfogadni.
(10a) Az olyan álláskeresõ esetében, aki sem álláskeresési járadékra, sem nyugdíj elõtti álláskeresési segélyre nem
jogosult, a 25. § (2) bekezdésében foglaltakon kívül a munkahely abban az esetben is megfelelõ, ha a foglalkoztatás
közfoglalkoztatási jogviszonyban történik.
(10b) A közfoglalkoztatási jogviszony keretében történõ foglalkoztatás esetében a munkahely akkor megfelelõ,
ha a munkavégzés helye és a közfoglalkoztatott lakóhelye között naponta történõ oda- és visszautazás ideje
tömegközlekedési eszközzel
a) a három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelõ nõ és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelõ férfi álláskeresõ
esetében a két órát meghaladja, és a munkavégzés helyére és onnan a közfoglalkoztatott lakóhelyére történõ
térítésmentes szállításról, vagy
b) a négy órát meghaladja, és a munkavégzés helyétõl számított 20 km-es távolságon belül az illetékes és megyei
kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve által kiadott engedélynek megfelelõ térítésmentes
elhelyezésrõl, tisztálkodási és étkezési lehetõségrõl
a foglalkoztató gondoskodik.
(10c) Ha a közfoglalkoztatási jogviszony keretében történõ foglalkoztatás esetében a napi pihenõ idõ eltöltésére
a lakóhelytõl különbözõ településen kerül sor, az álláskeresõ csak abban az esetben köteles a felajánlott munkahelyet
elfogadni, ha az családi körülményeire (különösen kiskorú gyermek gondozása, közeli hozzátartozó ápolása stb.)
tekintettel hátrányos következményekkel nem jár. Ebben a kérdésben a lakóhelye szerinti települési önkormányzat
jegyzõjének nyilatkozata az irányadó.”

15. § Az Flt. 57/B. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés és alcím lép:

„Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis
57/B. § (1) Az állami foglalkoztatási szerv az Szt. szerint bérpótló juttatásra jogosult személyekrõl, valamint
a közfoglalkoztatásban résztvevõ személyekrõl a munkaerõpiaci helyzetük javítása, a közfoglalkoztatásban való
részvételük biztosítása, a közfoglalkoztatás megszervezése, a közfoglalkoztatás feltételeinek biztosítása,
a közfoglalkoztatásért felelõs miniszter, az állami foglakoztatási szerv, valamint a jegyzõ ezzel összefüggõ feladatai
eredményes ellátásának elõsegítése, továbbá a szociális ellátásokra való jogosultságot megállapító törvényben
meghatározott jogosultsági feltételek fennállásának ellenõrzése céljából elektronikus nyilvántartást vezet
(a továbbiakban: adatbázis).
(2) Az állami foglalkoztatási szerv az adatbázissal kapcsolatos adatfeldolgozási feladatok ellátásával csak
államigazgatási szervet vagy kizárólagos állami tulajdonú gazdálkodó szervezetet bízhat meg.
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(3) Az adatbázis tartalmazza
1. a bérpótló juttatásra jogosult személyek tekintetében
a) az alábbi adatokat:
aa) a jogosult természetes személyazonosító adatai,
ab) a jogosult állampolgársága, illetõleg bevándorolt, letelepedett vagy menekült státusza,
ac) a jogosult belföldi lakó-, illetõleg tartózkodási helye,
ad) az ellátás megállapítására, megváltoztatására és megszüntetésére vonatkozó adatok,
ae) a jogosult Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ szám),
af) a bérpótló juttatásra jogosult személy iskolai végzettsége, szakképesítése,
b) a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény 8. § (4)–(5) bekezdése alapján
az állami foglalkoztatási szervnek átadott, és az adatbázisban nyilvántartott személyekre vonatkozó adatokat,
c) a munkaerõpiaci helyzetükkel összefüggõ, következõ adatokat:
ca) munkaerõpiaci képzésben történõ részvétel,
cb) munkaerõpiaci programban történõ részvétel,
cc) bértámogatással létesített munkaviszony keretében történõ foglalkoztatás,
cd) közfoglalkoztatásban való részvétel,
ce) munkaviszony – támogatás nélkül történõ – létesítése,
cf) állami foglalkoztatási szerv szolgáltatásainak igénybevétele,
cg) egyszerûsített foglalkoztatásban történõ részvétel,
d) az álláskeresõként történõ nyilvántartással összefüggõ következõ adatokat:
da) a nyilvántartásba vétel idõpontja,
db) a nyilvántartásból történõ törlés, illetve a nyilvántartás szünetelésének idõpontja és indoka;
2. a közfoglalkoztatottak tekintetében
a) a közfoglalkoztatottra vonatkozó adatok körében
aa) az adatbázisba való felvétel idõpontját,
ab) a közfoglalkoztatott természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét, tartózkodási helyét, állampolgárságát
(hontalan státuszát), bevándorolt, letelepedett vagy menekült, oltalmazott, menedékes, befogadotti, szabad mozgás
és tartózkodás jogával rendelkezõ státuszát, valamint önkéntes adatszolgáltatás alapján telefonszámát, e-mail címét,
ac) legmagasabb iskolai végzettségét, szakképzettségét,
ad) foglalkozás-egészségügyi alkalmassága mértékét, és ez alapján esetleg kizárt munkakört,
ae) eddig betöltött munkaköreit,
af) a munkaügyi központtal történõ együttmûködésére vonatkozó adatokat,
ag) a (4) bekezdés alapján megállapított prioritási szintjét,
b) a közfoglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó adatok körében
ba) a közfoglalkoztatás jellegét, azaz hogy
1. tényleges közfoglalkoztatott-e
2. képzésben vesz-e részt
3. bérpótló juttatásban részesül-e,
bb) a közfoglalkoztatási jogviszony idõtartamát,
bc) a napi munkaidõ mértékét (4, 6 vagy 8 óra),
bd) a közfoglalkoztatási bér összegét,
be) a közfoglalkoztatási jogviszonyban betöltött munkakört,
bf) a közfoglalkoztató megnevezését és adószámát;
3. a közfoglalkoztatásra vonatkozó adatok tekintetében
a) a munkát felajánló, a munkát szervezõ és a közremûködõ közfoglalkoztató nevét, cégjegyzékszámát, az adószám
elsõ nyolc jegyét (törzsszámát), elérhetõségét,
b) a munka jellegét, statisztikai kódját (FEOR kód), leírását,
c) a munkavégzés helyét,
d) az igényelt közfoglalkoztatotti létszámot,
e) a munkavégzés idõtartamát,
f) a napi munkaidõ mértékét,
g) a munka elvégzéséhez, a közfoglalkoztatás tervezéséhez szükséges infrastruktúrára vonatkozó adatokat
(munkaeszköz, szállítóeszköz, elhelyezés),
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h) az egy napon foglalkoztatható személyek legkisebb és legnagyobb számát,
i) a közremûködõ szerv azonosítóját, megnevezését, elérhetõségét,
j) a kifizetõ szerv azonosítóját, megnevezését, elérhetõségét.
(4) A (3) bekezdés 2. pont ag) alpontja szerinti prioritási szint körében vizsgálandó szempontok:
1. Hátrányos helyzetû munkavállaló, aki
a) az elõzõ 6 hónapban nem állt munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, vagy
b) nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), vagy
c) 50 éven felüli személy, vagy
d) egy vagy több eltartottal egyedül élõ felnõtt, vagy
e) valamely tagállam olyan ágazatában vagy szakmájában dolgozik, amelyben 25%-kal nagyobb a nemi
egyensúlyhiány, mint e tagállam valamennyi gazdasági ágazatára jellemzõ átlagos egyensúlyhiány, és ezen
alulreprezentált nemi csoportba tartozik, vagy
f) egy tagállam etnikai kisebbségéhez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésének vagy szakmai tapasztalatának
megerõsítésére van szüksége ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyei egy biztos munkahelyen;
2. Súlyosan hátrányos helyzetû munkavállaló, aki legalább 24 hónapja munkanélküli;
3. Fogyatékkal élõ munkavállaló, aki
a) a nemzeti jog szerint fogyatékosnak elismert, vagy
b) elismerten fizikai, elmebeli vagy pszichológiai károsodásban szenved.
(5) A (3) bekezdés adatait a (6) bekezdésben megjelölt adatok kivételével az állami foglalkoztatási szerv rögzíti az
adatbázisban.
(6) A (3) bekezdés 1. pont a) alpont szerinti adatokat a települési önkormányzat jegyzõje rögzíti az adatbázisban.
(7) A (4) bekezdés 1. pont d) és f) alpontjában és 3. pontjában szereplõ adatok a közfoglalkoztatott, illetve
korlátozottan cselekvõképes személy esetén törvényes képviselõje írásbeli kérésére, önkéntes adatszolgáltatása
alapján vehetõk fel az adatbázisba.
(8) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy (3) bekezdés 3. pont g) alpontja szerint az adatbázisba felvételre kerülõ
adatok körét rendeletben állapítsa meg.”

16. § Az Flt. az 57/B. §-t követõen a következõ 57/C. §-sal egészül ki:
„57/C. § (1) Az állami foglalkoztatási szerv az 57/B. § (1) bekezdésében meghatározott célok teljesülése érdekében
folyamatos elektronikus adatkapcsolat keretében biztosítja a települési önkormányzat jegyzõje számára az 57/B. §
(6) bekezdésében meghatározott adatrögzítéshez és a (3) bekezdésben meghatározott adatbetekintéshez, valamint
a regionális képzõ központ számára a (4) bekezdésben meghatározott adatbetekintéshez szükséges hozzáférést.
(2) A közfoglalkoztatásért felelõs miniszter az adatkezelõ tevékenysége feletti felügyelet gyakorlása és
a közfoglalkoztatás szervezésével kapcsolatos feladatai eredményes ellátása érdekében az 57/B. § (3) bekezdésének
2–3. pontjaiban meghatározott adatokba betekinthet.
(3) A települési önkormányzat jegyzõje a szociális juttatásokra való jogosultság feltételeinek megállapításához
szükséges ellenõrzési feladatai érdekében az adatbázisnak az 57/B. § (3) bekezdés 1. pont b), ca)–ce), cg) és
d) alpontjában, valamint a 2. pont ab) és af) alpontjában szereplõ adataiba tekinthet be.
(4) A regionális képzõ központ a képzési igények felmérése és a képzések szervezésének területi összehangolása,
valamint a közfoglalkoztatás szervezése érdekében az adatbázisnak az 57/B. § (3) bekezdés 2. pont a)–b) alpontjaiban
és 3. pont a)–e) alpontjaiban szereplõ adataiba tekinthet be.
(5) A közfoglalkoztatott bérének a központi költségvetés által finanszírozott része folyósítása feltételeinek ellenõrzése 
érdekében a Magyar Államkincstár az adatbázisnak az 57/B. § (3) bekezdés 2. pont ab), ba), bb), bd) és bf) alpontjában,
továbbá a 3. pont a) alpontjában szereplõ adataiba tekinthet be.
(6) Az adatbázisban rögzített adatok személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra felhasználhatóak és
statisztikai célú felhasználásra átadhatóak.”

17. § Az Flt. az 59/B. §-át követõen a következõ 59/C–59/D. §-sal egészül ki:
„59/C. § (1) A 2011. augusztus 31-én folyósított, illetve szünetelõ álláskeresési járadékot, álláskeresési segélyt
a megállapítása idején hatályos szabályok szerint kell tovább folyósítani.
(2) A 25. § (1) bekezdés b) pont és a 26. § (5) bekezdés rendelkezéseit, a 27. § (1) bekezdésének bevezetõ szövegrészét,
a 27. § (2) és (3) bekezdése és a 30. § rendelkezéseit a 2011. szeptember 1-jét követõen benyújtott kérelmekre kell
alkalmazni. A hatályba lépést megelõzõen, álláskeresési járadék, valamint álláskeresési segély megállapítása iránt 
benyújtott kérelmeket a kérelem benyújtásának idõpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.
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59/D. § (1) A Foglalkoztatási és Szociális Adatbázisban a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó,
valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény hatályba lépése napján lévõ adatállomány
tekintetében jogutód az állami foglalkoztatási szerv. Az adatállományból történõ adatszolgáltatásra az 57/A. §
(3) bekezdés rendelkezései alkalmazhatók.
(2) A Foglalkoztatási és Szociális Adatbázist az állami foglalkoztatási szerv 2012. április 30-ig mûködteti.
(3) A települési önkormányzat jegyzõje az általa 2011. december 31-éig megállapított jogosultságokat 2012.
április 30-ig rögzíti az adatbázisban.”

A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény módosítása

18. § A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 203. § (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(A Kormány felhatalmazást kap, hogy)
„d) a munkaerõ-kölcsönzés folytatásának, a kölcsönbeadó nyilvántartásba vételének feltételeit és részletes szabályait, 
valamint a közhasznú kölcsönzõkkel szemben támasztott feltételekre, a kölcsönzöttek részére nyújtandó
szolgáltatásaikra, valamint az általuk létesített, munkavégzésre irányuló jogviszony egyes feltételeire vonatkozó
szabályokat rendeletben meghatározza, és ennek során vagyoni biztosíték meglétét írja elõ,”

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

19. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 20/C. §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„20/C. § (1) A szociális hatóság a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások finanszírozásának
ellenõrzése céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza
a) a 20. § (2) bekezdés a)–c) pontjában és a 20. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott adatokat, az ellátott
telefonszáma és értesítési címe kivételével,
b) a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás vagy szakosított ellátás típusát, igénybevételének és
megszûnésének idõpontját,
c) az intézmény, szolgáltató külön jogszabály szerinti ágazati azonosító jelét,
d) a finanszírozás, támogatás költségvetési törvény szerinti jogcímét és feladatmutatóját.
(2) Nem kell az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba venni az adatokat családsegítés esetében, amennyiben a külön
jogszabályban meghatározott szakmai tevékenység az elsõ interjú kapcsán tett intézkedéssel lezárható, továbbá
falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, népkonyha, szenvedélybetegek alacsonyküszöbû ellátása és utcai
szociális munka esetén.
(3) Nappali melegedõ, éjjeli menedékhely esetén az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatok közül csak a 20. §
(2) bekezdés a) pontja és a 20. § (4) bekezdés a) pontja szerinti adatokat kell nyilvántartásba venni.
(4) Nappali melegedõ, éjjeli menedékhely és családsegítés esetén, amennyiben az ellátásban részesülõ személy
Társadalombiztosítási Azonosító Jellel nem rendelkezik, ennek tényét kell a nyilvántartásban rögzíteni.”

20. § Az Szt. 33. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltételeként
elõírhatja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására
vonatkozó, a rendeletében megállapított feltételeket teljesítse. A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása
körében a kérelmezõ vagy jogosult által életvitelszerûen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül
határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerû használhatóságának, valamint
higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettség írható elõ. A rendeletben megállapított feltételek
teljesítésére a kérelmezõt, illetve a jogosultat megfelelõ, de legalább ötnapos határidõ tûzésével a jegyzõnek – az
elvégzendõ tevékenységek konkrét megjelölésével – fel kell szólítania.”

21. § Az Szt. 36. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A 34. § (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak
a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra jogosult személynek
a) aki az állami foglalkoztatási szervvel való együttmûködés keretében számára felajánlott, az Flt. 54. §
(10a)–(10c) bekezdésében foglaltak szerinti munkalehetõséget nem fogadja el, vagy a közfoglalkoztatásra irányuló
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jogviszonyát jogellenesen megszünteti, továbbá, akinek a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát a munkáltató
rendkívüli felmondással szüntette meg;
b) akit az állami foglalkoztatási szerv – neki felróható okból – törölt az álláskeresõk nyilvántartásából;
c) aki az állami foglalkoztatási szervnél az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban foglalt
határidõig nem kérelmezi az álláskeresõként történõ nyilvántartásba vételét;
d) aki a 33. § (7) bekezdés szerinti feltételeknek – a felszólítás ellenére – nem tesz eleget; vagy
e) aki a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra való jogosultságának a 25. § (4) bekezdés b) pontja szerinti éves
felülvizsgálata során, a felülvizsgálat idõpontját megelõzõ egy évben a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra való
jogosultságának fennállása alatt legalább 30 nap idõtartamban
ea) közfoglalkoztatásban nem vett részt, vagy
eb) keresõ tevékenységet – ideértve az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony
keretében végzett, valamint a háztartási munkát is – nem folytatott, vagy
ec) munkaerõpiaci programban nem vett részt, vagy
ed) az Flt. szerinti és legalább hat hónap idõtartamra meghirdetett képzésben nem vett részt vagy ilyen képzésben
való részvétele nincs folyamatban.”

22. § (1) Az Szt. 37. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdõ napján)
„b) a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy”

(2) Az Szt. 37. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha az (1) bekezdés a), c), illetve d) pontja szerinti valamely feltétel megszûnik, a feltétel megszûnését követõ
hónap elsõ napjától a 35. § (1) bekezdése szerinti ellátást kell megállapítani és a 35. § (3) bekezdése szerinti
kötelezettséget kell elõírni. A feltétel megszûnésének hónapjára – amennyiben az aktív korúak ellátására való
jogosultság továbbra is fennáll – rendszeres szociális segély jár.
(4) A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi
összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelezõ legkisebb
összege személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének
(e § alkalmazásában: nettó közfoglalkoztatási bér) 90%-át azzal, hogy ha a rendszeres szociális segélyre jogosult
családja tagjának foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, a rendszeres szociális
segély összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a foglalkoztatást helyettesítõ
támogatás összegének különbözetét. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez
tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90%-ának szorzatával.”

23. § Az Szt. 37/B. § a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Amennyiben a rendszeres szociális segélyre jogosult személy a lakókörnyezete rendben tartására vonatkozó,
a 33. § (7) bekezdése szerinti feltételeknek – a felszólítás ellenére – nem tesz eleget, a rendszeres szociális segély
összegének folyósítását egy hónapra fel kell függeszteni.”

24. § Az Szt. 58/A. §-a a következõ (2) és (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A 131/A. §-ban nem említett szociális szolgáltatások esetében
a) az új szociális szolgáltató, intézmény,
b) házi segítségnyújtásnál az új ellátotti létszám,
c) nappali és – a külsõ férõhelyek kivételével – szakosított ellátásnál az új férõhelyek
után az állami, egyházi és nem állami fenntartó normatív állami hozzájárulásra való jogosultságának további feltétele
a szociális szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevõ, külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe
történõ befogadás.
(2a) A (2) bekezdés alkalmazásában új szolgáltatónak, intézménynek, ellátotti létszámnak, illetve férõhelyszámnak az
minõsül, amelyre a fenntartó 2011. december 31-én nem rendelkezett jogerõs mûködési engedéllyel és a szociális
szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevõ finanszírozási rendszerbe nem nyert még befogadást.”

25. § Az Szt. 94/C. § (3) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés szerinti megállapodás tartalmazza]
„g) az igénybevevõ természetes személyazonosító adatait.”
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26. § Az Szt. 117/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép: 
„117/B. § (1) Az ellátást igénylõ, az ellátott vagy a térítési díjat megfizetõ más személy írásban vállalhatja a mindenkori
intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben a 116. § (1) és (3) bekezdésében,
valamint a 117. §-ban és a 117/A. § (1)–(2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni, továbbá nem kell elvégezni
a 119/C. §-a szerinti jövedelemvizsgálatot, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylõ érintett
ne kerüljön elõnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást õ vagy a térítési díjat megfizetõ más személy nem tenné meg.
(2) Az ellátást igénylõ, az ellátott vagy a térítési díjat megfizetõ más személy írásban vállalhatja a mindenkori
intézményi térítési díj és a számára megállapítható személyi térítési díj különbözete egy részének megfizetését. Ebben
az esetben a 116. § (1) és (3) bekezdésében, a 117. §-ban, valamint a 117/A. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat nem
kell alkalmazni, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylõ érintett ne kerüljön elõnyösebb
helyzetbe, mint ha a vállalást õ vagy a térítési díjat megfizetõ más személy nem tenné meg.”

27. § Az Szt. 131/A. § elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A támogató szolgáltatások, a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, a közösségi ellátások és 2012. január 1-jétõl az
utcai szociális munka mûködtetését az állam – a külön jogszabályban meghatározott eljárási rend szerint kiválasztott –
fenntartókkal kötött finanszírozási szerzõdések útján támogatja.”

28. § (1) Az Szt. 132. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy megállapítsa)
„j) az országos jelentési rendszer számára bejelentendõ adatok körét, valamint az országos jelentési rendszerbe
és a 20/C. § szerinti nyilvántartásba történõ adatközlés módjára és idejére vonatkozó eljárási szabályokat, továbbá az
azokat mûködtetõ szerv vagy szervek kijelölését;”

(2) Az Szt. 132. § (1) bekezdés p) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy megállapítsa)
„p) a támogató szolgáltatás, a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, a közösségi ellátások és az utcai szociális munka
finanszírozásának rendjére vonatkozó részletes szabályokat;”

(3) Az Szt. 132. § (1) bekezdése a következõ w) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy megállapítsa)
„w) az új szolgáltatóknak, intézményeknek, ellátotti létszámnak, illetve férõhelyszámnak a szolgáltatások területi
lefedettségét figyelembe vevõ finanszírozási rendszerbe történõ befogadására vonatkozó részletes szabályokat.”

(4) Az Szt. 132. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza)
„a) az aktív korúak ellátására jogosult személyek részére a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében elõírt
részletes szabályokat,”

29. § Az Szt. a 140/F. §-t követõen a következõ 140/G. §-sal egészül ki:
„140/G. § Azt az aktív korúak ellátására jogosult személyt, akinek 2011. augusztus 31-én bérpótló jogosultsága áll
fenn, 2011. szeptember 1-jétõl foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra jogosultnak kell tekinteni.”

30. § Az Szt. a következõ 140/H. §-sal egészül ki:
„140/H. § (1) Az Szt.-nek a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvénnyel megállapított 37. § (4) bekezdésében foglaltakat a 2012. január 1-jén
folyamatban lévõ, az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítása iránti kérelmek elbírálására irányuló
eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) A jegyzõ a 2012. január 1-jét megelõzõen megállapított rendszeres szociális segély összegét, valamint
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi
CVI. törvénnyel megállapított, az Szt. 37. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosultsági feltételeket 90 napon belül
felülvizsgálja, és
a) intézkedik arról, hogy elsõ alkalommal az április hónapra járó rendszeres szociális segély a közfoglalkoztatásról
és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvénnyel
megállapított 37. § (4) bekezdésben foglaltak szerinti összegre figyelemmel kerüljön folyósításra,
b) amennyiben a rendszeres szociális segélyre való jogosultságnak az Szt. 2012. január 1-jén hatályos 37. §
(1) bekezdés b) pontja szerinti feltétele nem áll fenn, de az aktív korúak ellátására való jogosultsága egyébként fennáll,
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2012. április 1-jétõl a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra való jogosultságot kell megállapítani azzal, hogy 2012.
január–március hónapjaira a rendszeres szociális segélyt folyósítani kell.”

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

31. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 3. § 21. pont a) alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(21. Bér:)
„a) a munkaviszonyból, közfoglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem (kivéve a munkáltató által fizetett
adóköteles biztosítási díjat, valamint a munkaviszony megszüntetésére tekintettel kapott végkielégítést);”

32. § Az Szja. tv. 25. § (1) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Nem önálló tevékenységbõl származó bevétel minden olyan bevétel, amelyet a magánszemély
e tevékenységével összefüggésben, vagy egyébként az e tevékenysége alapjául szolgáló jogviszonyára tekintettel
megszerez. Ilyennek minõsül különösen a nem önálló tevékenység alapjául szolgáló jogviszonyra tekintettel
munkabér, közfoglalkoztatási bér, tiszteletdíj, illetmény, jutalom, üzemanyag-megtakarítás címén fizetett összeg,
költségtérítés, a más személy által fizetett adóköteles biztosítási díj címén kapott bevétel, a társas vállalkozásban
személyesen közremûködõ magánszemély tag (a továbbiakban: személyes közremûködõ) által személyes
közremûködése ellenében kapott juttatás, ha azt a társas vállalkozás költségei között számolják el (a továbbiakban:
személyes közremûködõi díj). Figyelemmel a (2) bekezdés rendelkezéseire is, a nem önálló tevékenységbõl származó
bevétel egésze jövedelem, kivéve a nem önálló tevékenységre tekintettel költségtérítés címén kapott bevételt,
melybõl levonható – legfeljebb a költségtérítés címén kapott bevétel mértékéig – a 3. számú melléklet rendelkezései
szerint elismert költség.”

33. § Az Szja. tv. 1. számú mellékletének 8. pontja a következõ 8.40. alponttal egészül ki:
(8. A nem pénzben kapott juttatások közül adómentes)
„8.40. a közfoglalkoztatási rendszerben a közfoglalkoztatottnak a külön törvényben meghatározott természetbeni
ellátások.”

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

34. § A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 7. § (1) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A bírósági végrehajtás során a pénzkövetelést elsõsorban a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt, az adós
rendelkezése alatt álló összegbõl, illetõleg az adós munkabérébõl, illetményébõl, munkadíjából, a munkaviszonyon,
közfoglalkoztatási jogviszonyon, munkaviszony jellegû szövetkezeti jogviszonyon, közszolgálati és közalkalmazotti
jogviszonyon, szolgálati viszonyon, társadalombiztosítási jogviszonyon alapuló járandóságából, valamint a munkából
eredõ egyéb rendszeres, idõszakonként visszatérõen kapott díjazásából, juttatásából, követelésébõl (a továbbiakban
együtt: munkabérébõl) kell behajtani.”

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

35. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 4. § a) alpont 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Foglalkoztató)
„4. az álláskeresési járadékban, keresetpótló juttatásban, vállalkozói járadékban, valamint munkanélküli-járadékban,
álláskeresést ösztönzõ juttatásban, nyugdíj elõtti álláskeresési segélyben (a továbbiakban együtt: álláskeresési
támogatás) részesülõ, biztosítottnak minõsülõ személy esetén az ellátást folyósító szerv,”

36. § A Tbj. 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alapján biztosított)
„a) a munkaviszonyban (ideértve az országgyûlési képviselõt is), közalkalmazotti, illetõleg közszolgálati
jogviszonyban, ügyészségi szolgálati jogviszonyban, bírósági jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati
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viszonyban, hivatásos nevelõszülõi jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, közfoglalkoztatási
jogviszonyban álló személy, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok,
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, a Magyar Honvédség szerzõdéses állományú tagja, a katonai
szolgálatot teljesítõ önkéntes tartalékos katona (a továbbiakban: munkaviszony), tekintet nélkül arra, hogy
foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidõben történik,”

A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

37. § A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 51. §-a
a következõ (4)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A családok átmeneti otthona krízisközpontot mûködtethet.
(5) A krízisközpont befogadja a hozzátartozók közötti erõszak miatt krízishelyzetbe került, a hozzátartozók közötti
erõszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény szerint bántalmazottnak minõsülõ személyt és azt a vele egy
háztartásban élõ személyt, akinek tartására jogszabály, szerzõdés vagy bírósági határozat alapján köteles
(a továbbiakban együtt: bántalmazott család).
(6) A krízisközpont a bántalmazott család számára
a) alaptevékenysége keretében legfeljebb nyolc hét idõtartamra
aa) lakhatást biztosít és szükség esetén biztosítja az étkeztetést, a ruházattal való ellátást, a mentálhigiénés és
egészségügyi ellátást,
ab) közremûködik – a családsegítõ, illetve a gyermekjóléti szolgálattal együttmûködve – a krízisellátást szükségessé
tevõ okok megszüntetésében, a család, az egyén helyzetének rendezésében, otthontalanságának megszüntetésében,
b) kiegészítõ tevékenysége keretében a bántalmazott társadalmi reintegrációja érdekében legfeljebb öt év
idõtartamra félutasház-szolgáltatást nyújthat.
(7) A félutasház-szolgáltatás keretében a krízisközpontból, illetve a családok átmenti otthonából kikerült
bántalmazott család számára lakhatást és az életvezetéshez szükség szerinti segítséget kell biztosítani.
(8) A félutasház-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy
a) a bántalmazottat biztosítással járó jogviszony keretében foglalkoztassák,
b) a bántalmazott vállalja a külön jogszabályban meghatározott elõtakarékossági programban való részvételt, és
c) a bántalmazott vállalja a külön jogszabályban meghatározott társadalmi reintegrációt segítõ programban való
részvételt.
(9) A krízisközpont mûködtetését az állam a jogszabályban meghatározott eljárási rend szerint kiválasztott
fenntartókkal kötött finanszírozási szerzõdés útján támogatja. A finanszírozási szerzõdést – ha jogszabály másként
nem rendelkezik – három évre kell megkötni.”

38. § (1) A Gyvt. 96. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A miniszter pályázat útján, a fenntartó egyetértésével
a) a bölcsõdék, illetve a gyermekotthonok közül regionális módszertani feladatokat ellátó intézményt,
b) a családok átmeneti otthona, a nevelõszülõi hálózatok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok közül országos
hatáskörrel módszertani feladatokat ellátó intézményt
jelöl ki. A kijelölés ötévi idõtartamra szól, amelynek elteltét követõen az intézmény ismételten kijelölhetõ.”

(2) A Gyvt. 96. §-a a következõ (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A Kormány által kijelölt szerv látja el országos hatáskörrel
a) a családi napközi szolgáltatással,
b) a házi gyermekfelügyelet szolgáltatással,
c) a családi gyermekfelügyelet szolgáltatással,
d) a 41. § (4) bekezdése szerinti ellátásokkal,
e) a helyettes szülõi ellátással,
f) a gyermekek átmeneti otthonával,
g) a különleges gyermekotthoni ellátással,
h) a speciális gyermekotthoni ellátással
kapcsolatos módszertani feladatokat.”
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39. § A Gyvt. 139. §-a a következõ (2)–(5) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a § jelenlegi rendelkezésének jelölése
(1) bekezdésre módosul:
„(2) A Kormány által kijelölt szerv a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások finanszírozásának ellenõrzése céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza
a) a személyes gondoskodásban részesülõ személy
aa) személyazonosító adatait,
ab) hontalan jogállására, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adatot,
ac) társadalombiztosítási azonosító jelét,
b) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás vagy gyermekvédelmi szakellátás formáját,
igénybevételének és megszûnésének idõpontját,
c) az intézmény, szolgáltató, hálózat ágazati azonosító jelét,
d) a finanszírozás, támogatás költségvetési törvény szerinti jogcímét és feladatmutatóját.
(3) Nem kell a (2) bekezdés szerinti nyilvántartásba venni az adatokat
a) a 41. § (4) bekezdése szerinti ellátások esetén,
b) házi gyermekfelügyelet esetén,
c) gyermekjóléti szolgáltatás esetén, ha a gyermekjóléti szolgáltatás nyújtása az elsõ találkozást követõen tett
intézkedéssel lezárható,
d) a gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásai közül az utcai és lakótelepi szociális munka, a kórházi szociális
munka és a készenléti szolgálat esetén.
(4) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartásból a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás és
gyermekvédelmi szakellátás igénybevételének megszûnésétõl számított öt év elteltével törölni kell az adott személyre 
vonatkozó adatokat. A nyilvántartásból – ha törvény eltérõen nem rendelkezik – adat nem továbbítható.
(5) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése céljából a Kormány által kijelölt szerv a (2) bekezdés a)–d) pontjaiban
meghatározott adatok szolgáltatását kérheti a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást,
gyermekvédelmi szakellátást nyújtó személyektõl vagy intézményektõl.”

40. § A Gyvt. 145. §-a a következõ (2) és (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az állami, egyházi és nem állami fenntartó normatív állami hozzájárulásra való jogosultságának feltétele a
a) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó új
szolgáltatónak, intézménynek, hálózatnak,
b) gyermekek napközbeni ellátása, gyermekek átmeneti gondozása, otthont nyújtó ellátás és – a külsõ férõhelyek
kivételével – utógondozói ellátás esetében az új férõhelyeknek
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevõ, külön jogszabály szerinti
finanszírozási rendszerbe történõ befogadása.
(2a) A (2) bekezdés alkalmazásában új szolgáltatónak, intézménynek, hálózatnak, illetve férõhelyszámnak az minõsül,
amelyre a fenntartó 2011. december 31-én nem rendelkezett jogerõs mûködési engedéllyel és a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevõ finanszírozási rendszerbe nem nyert még
befogadást.”

41. § A Gyvt. a következõ 159. §-sal egészül ki:
„159. § Családok átmeneti otthona krízisközpontot az 51. § (4)–(9) bekezdése szerinti formában 2012. január 1-jétõl
mûködtethet.”

42. § (1) A Gyvt. 162. § (1) bekezdés o) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„o) az országos jelentési rendszer számára bejelentendõ adatok körét, valamint az országos jelentési rendszerbe és
a 139. § (2) bekezdés szerinti nyilvántartásba történõ adatközlés módjára és idejére vonatkozó eljárási szabályokat,
továbbá az azokat mûködtetõ szerv vagy szervek kijelölését,”

(2) A Gyvt. 162. § (1) bekezdése a következõ v)–w) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„v) az új szolgáltatóknak, intézményeknek, hálózatoknak, illetve férõhelyszámnak a szolgáltatások területi
lefedettségét figyelembe vevõ finanszírozási rendszerbe történõ befogadására vonatkozó részletes szabályokat,
w) a családok átmeneti otthona által mûködtetett krízisközpont finanszírozásának rendjére vonatkozó részletes
szabályokat.”
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(3) A Gyvt. 162. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„a) a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó intézmények és személyek szakmai
feladatait, mûködésük feltételeit, valamint a szolgáltatás igénybevételére való jogosultság feltételeinek részletes
szabályait,”

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása

43. § A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: NFA tv.) 15. § (3) bekezdés q) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(A földbirtok-politika irányelvei:)
„q) szociális földprogram és közfoglalkoztatási program támogatása;”

44. § (1) Az NFA tv. 22. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet kötelezõ önkormányzati feladatok ellátásának elõsegítése érdekében
ingyenesen vagyonkezelésbe, temetõ létesítése céljából ingyenesen tulajdonba adható a földrészlet fekvése szerinti
települési (fõvárosban a kerületi) önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat), valamint a megyei önkormányzat
részére. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet szociális földprogram és a közfoglalkoztatási program megvalósítása 
céljából az önkormányzat számára ingyenesen vagyonkezelésbe adható. Az önkormányzat a vagyonkezelõi jogot
nem adhatja tovább.
(2) A vagyonkezelésbe, illetve temetõ céljára a tulajdonba adás feltétele – a szociális földprogram, valamint
közfoglalkoztatási program megvalósítása céljára vagyonkezelésbe adás kivételével – az ingatlanügyi hatóság által
a termõföld más célú hasznosításának, illetve erdõmûvelési ágú földrészlet esetén az erdészeti hatóság által erdõ
igénybevételének engedélyezésérõl hozott jogerõs határozat.”

(2) Az NFA tv. 22. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A földrészlet közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából akkor adható az önkormányzat részére
vagyonkezelésbe, ha arra a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó törvények módosításáról szóló
törvényben meghatározott, közfoglalkoztatási jogviszony alapján ellátható feladat érdekében van szükség.”

45. § Az NFA tv. 32. § (1) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„f) a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából az önkormányzatok 
számára történõ vagyonkezelésbe adásának szabályait;”

A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával 
és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény módosítása

46. § A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi
integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 15. § (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) A szakigazgatási szerv kormánytisztviselõi és munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a szakigazgatási szerv
vezetõje gyakorolja.”

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

47. § Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) a következõ
9/C. §-sal egészül ki:
„9/C. § Kiemelt társadalmi cél érdekében központi költségvetési forrásból finanszírozott és kormányrendeletben
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû építési beruházássá minõsített építési beruházás
megvalósításához szükséges településrendezési eszköz készítése, módosítása során a 9/B. §-ban foglaltak
alkalmazandók.”
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48. § Az Étv. a következõ 39/B. §-sal egészül ki:
„39/B. § Kiemelt társadalmi cél érdekében központi költségvetési forrásból finanszírozott és a kormányrendeletben
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû építési beruházássá minõsített építési beruházás megvalósítása
érdekében az ajánlatkérõ a tárgyalásos eljárás esetében sürgõsség miatt gyorsított eljárást alkalmazhat
a közbeszerzésekrõl szóló törvény szerint.”

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról
és egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

49. § A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) Kiemelt jelentõségû ügyben a kérelmet soron kívül kell elbírálni, az ügyintézési határidõ azonban
– a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – legfeljebb két hónap lehet.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentõségû ügyben az építési engedélyezéshez, vagy az összevont építésügyi
hatósági engedélyezési eljárás építési engedélyezési szakaszához szükséges mellékleteket és dokumentációt
építésügyi igazgatási szakértõ készíti elõ, és az építtetõ az építésügyi hatósági engedélykérelme benyújtásakor
kérelméhez mellékeli az építésügyi igazgatási szakértõnek a külön jogszabályban foglaltak szerinti tartalmú
nyilatkozatát az ügyintézési határidõ soron kívüli, de legfeljebb harminc nap.
(3) Kiemelt társadalmi cél érdekében központi költségvetési forrásból finanszírozott kiemelt jelentõségû ügyben
a) családi ház építése esetén az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás idõtartama huszonegy nap,
b) középület építése esetén az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás idõtartama harminc nap,
c) a használatbavételi engedélyezési eljárás idõtartama tizennégy nap.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben az építési és a használatbavételi engedély iránti kérelem beérkezését
követõ naptól számított öt napon belül az építésügyi hatóság az érintett szakhatóságok bevonásával egyeztetõ
tárgyalást és helyszíni szemlét tart. Az építésügyi hatóság az egyeztetõ tárgyalásról és helyszíni szemlérõl a kérelmezõ
és az építésügyi hatóság megállapításait, valamint a szakhatóságok állásfoglalását is magában foglaló jegyzõkönyvet
készít.
(5) A környezet védelmének általános szabályairól, valamint a természet védelmérõl szóló törvények hatálya alá
tartozó hatósági eljárások esetében az (1) és (4) bekezdés határidõkre vonatkozó szabályait nem kell alkalmazni.
(6) A hatóság vezetõje indokolt esetben az ügyintézési határidõt legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbíthatja.”

A termõföld védelmérõl szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

50. § (1) A termõföld védelmérõl szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Tfvt.) 11. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából helyhez kötött igénybevételnek kell tekinteni különösen a meglévõ
létesítmény bõvítését, közlekedési és közmû kapcsolatainak kiépítését, a bányaüzemet és az egyéb természeti kincsek
kitermeléséhez szükséges létesítményt, valamint azt a területet, amelyet a Kormány a Magyar Közlönyben közzétett
határozatával beruházási célterületté nyilvánított.”

(2) A Tfvt. 12. §-a a következõ (3)–(4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a kérelemben meg kell jelölni annak
a) a kormányrendeletnek a számát, amely a kérelemben megjelölt termõföld végleges más célú hasznosításával járó
tervezett építési beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánította, vagy
b) kormányhatározatnak a számát, amely a kérelemben szereplõ termõföldeket beruházási célterületté nyilvánította.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetekben a kérelemben megjelölt más célú hasznosítás célja nem térhet el
a kormányrendeletben, illetve a kormányhatározatban megjelölt beruházás céljától.”

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

51. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) a következõ 25/E. §-sal egészül ki:
„25/E. § Ha a költségvetési szerv úgy szûnik meg, hogy az alapító szerv döntése alapján a többcélú intézmény
valamely szervezeti egysége, anyagi és nem anyagi erõforrásainak vagy feladat- és hatáskörének meghatározott
csoportja az e törvény hatálya alá tartozó más munkáltató számára kerül átadásra, a költségvetési szerv
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a) átadásra kerülõ szervezeti egységében foglalkoztatott személy közalkalmazotti jogviszonyára az Mt. 85/A. §
(1)–(4) bekezdését,
b) átadásra nem kerülõ foglalkoztatottja esetében a 25. § (1) bekezdés c) pontját
kell alkalmazni.”

(2) A Kjt. 91. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„91. § Az e törvénynek a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 25/E. §-át a Módtv.
hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben akkor kell alkalmazni, ha az alapító szerv a költségvetési szervként
mûködõ többcélú intézmény átalakítására, illetve megszüntetésére irányuló, az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 95. § (1) bekezdése szerinti döntését meghozta és a Módtv. hatálybalépésekor a költségvetési szerv
megszüntetésére még nem került sor.”

A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

52. § (1) A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 2. §-a a következõ p) ponttal egészül ki:
(Ingatlant kisajátítani a 3. § szerinti feltételek fennállása esetén, az alábbi közérdekû célokra lehetséges:)
„p) munkahelyteremtõ beruházás megvalósítása.”

(2) A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 4. § (1) bekezdése a következõ m) ponttal egészül ki:
(A 2. § szerinti közérdekû célokra az alábbi feltételek mellett lehetséges kisajátítás:)
„m) munkahelyteremtõ beruházás megvalósítása céljából, ha a beruházás legalább 2 milliárd forint teljes
költségigényû és legalább 100 új munkahely megteremtését biztosítja.”

Záró rendelkezések

53. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér mértékét
rendeletben állapítsa meg.

54. § (1) E törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.
„(2) Az 1–14. §, a 17–18. §, a 21. §, a 29. §, a 31–36. §, a 43–45. §, az 53. §, az 55. §, valamint az 57. § 2011.
szeptember 1-jén lép hatályba.
(3) A 20. §, a 22–24. §, a 28. § (4) bekezdése, a 30. §, a 40. §, valamint az 58. § (2) bekezdése 2012. január 1-jén lép
hatályba.”

55. § E törvény nem érinti a hatálybalépését megelõzõen közfoglalkoztatásra létesített munkaviszony fennállását. Az
e törvény hatálybalépését megelõzõen közfoglalkoztatás céljából létrejött munkaviszonyokra a 2011.
augusztus 31-én hatályos szabályok vonatkoznak.

56. § (1) Az Flt. 47. § (3) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis” szövegrész helyébe a „Foglalkoztatási és
Közfoglalkoztatási Adatbázis” szöveg lép.

(2) Az Szt.
a) 20. § (2) bekezdés e) pontjában a „természetes személyazonosító adatai” szövegrész helyébe a „neve, születési

neve” szöveg,
b) 20. § (5) bekezdés c) pontjában a „családsegítés” szöveg helyébe a „családsegítés, közösségi ellátások” szöveg,
c) 102. § (1) bekezdésében a „94/D” szövegrész helyébe a „94/C” szöveg
d) 122/C. § (1) bekezdésében a „Ha a szerzõdéssel érintett szolgáltatás ellenértéke nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt,” szövegrész helyébe a „Szerzõdéses szolgáltatások esetén” szöveg
lép.

(3) A Gyvt.
a) 134. § (6) bekezdésében az „igazságszolgáltatási és” szövegrész helyébe az „az ügyészség, a nyomozó hatóság, az” 

szöveg,
b) 138. § (1) bekezdés a) pontjában a „személyazonosító adatait” szövegrész helyébe a „személyazonosító adatait

és a gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét,” szöveg,
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c) 140. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében a „139. §-ban” szövegrész helyébe a „139. §
(1) bekezdésében” szöveg,

d) 142. § (1) bekezdésében a „138–141. §-ok” szövegrész helyébe a „138. §, a 139. § (1) bekezdése, a 140. § és a 141. §”
szöveg, valamint a „jogosultság” szövegrész helyébe a „jogosultság megszûnésétõl” szöveg,

e) 162. § (1) bekezdés f) pontjában a „102. §-ban” szövegrész helyébe a „96. § (8a) bekezdésében, a 102. §-ban”
szöveg

lép.

57. § (1) Az Szt.
a) 4. § (1) bekezdés i) pontjában a „bérpótló juttatás” szövegrész helyébe a „bérpótló juttatás, foglalkoztatást

helyettesítõ támogatás,” szöveg,
b) 18. § k) pontjában, 25. § (4) bekezdés b) pontjában, 25. § (6) bekezdésében, 25. § (10) és (11) bekezdésében,

25. § (12) bekezdés b) pontjában, 34. § (2) bekezdés e) pontjában, 35. § (1) és (3) bekezdésében, 37/C. §
(6) bekezdésében, valamint 37/C. § (8) bekezdés a) pontjában a ”bérpótló juttatásra” szövegrész helyébe
a „foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra” szöveg,

c) 19. § (1) bekezdésében az „az igazságszolgáltatási szervek” szövegrész helyébe az „a bíróság, az ügyészség,
a nyomozó hatóság” szöveg,

d) 25. § (3) bekezdés a) pontjának ab) alpontjában a „bérpótló juttatást” szövegrész helyébe a „foglalkoztatást
helyettesítõ támogatást” szöveg,

e) 33. § (6) bekezdésében, 35. § (4) bekezdésében, 36. § (1) bekezdés záró szövegében, 37/C. § (9) bekezdésében,
valamint 124. § (1) bekezdésében a „bérpótló juttatás” szövegrész helyébe a „foglalkoztatást helyettesítõ
támogatás” szöveg,

f) 35. § (5) bekezdésében, valamint 37/C. § (2) bekezdésében a „bérpótló juttatásnak” szövegrész helyébe
a „foglalkoztatást helyettesítõ támogatásnak” szöveg,

g) 38. § (7) bekezdésében a „fõre” szövegrész helyébe a „fogyasztási egységre” szöveg,
h) 50/A. § (3) bekezdésében, 50/C. § (3) bekezdés b) pontjában és 54. § (2) bekezdésében a „TAJ számát” szövegrész

helyébe a „Társadalombiztosítási Azonosító Jelét” szöveg
lép.

(2) Az Flt.
a) 14. § (4) bekezdés b) pontjában a „bérpótló juttatásra” szövegrész helyébe a „foglalkoztatást helyettesítõ

támogatásra” szöveg,
b) 57/B. § (1) bekezdésében, (3) bekezdés 1. pontjában és a (3) bekezdés 1. pont af) alpontjában a „bérpótló

juttatásra” szövegrész helyébe a „foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra” szöveg,
c) az Flt. 57/B. § (3) bekezdés 2. pont ba) alpont 3. pontjában a „bérpótló juttatásban” szövegrész helyébe

a „foglakoztatást helyettesítõ támogatásban” szöveg
lép.

(3) 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
a) 1. § (2) bekezdés 1. pont d) alpontjában, valamint 6. § (1) bekezdés b) pontjában a „bérpótló juttatásra” szövegrész

helyébe a „foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra” szöveg,
b) 1. § (2) bekezdés 11. pontjában a „bérpótló juttatásban” szövegrész helyébe a „foglalkoztatást helyettesítõ

támogatásban” szöveg
lép.

58. § (1) Hatályát veszti az Szt. 122/B. § (1) bekezdésében a „– függetlenül a közbeszerzés vagy pályáztatás alkalmazásától –”
szövegrész.

(2) Hatályát veszti az Szt.
a) 18. § h) pontjában a „(TAJ szám)” szövegrész,
b) 26/A. §-a,
c) 35. § (2) bekezdése,
d) 86. § (2) bekezdés e) pontja.
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59. § Nem lép hatályba az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról
szóló 2011. évi CV. törvény 24. § (1) bekezdése.

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

2011. évi CVII. törvény
egyes elektronikus hírközlési tárgyú törvények módosításáról*

I. Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény módosítása

1. § (1) Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 2. § a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[A törvény céljai és alapelvei:]
„a) az információs társadalom elektronikus hírközlési infrastruktúrájának fejlesztését és az információs társadalommal
összefüggõ szolgáltatások, végberendezések és új technológiák elterjedését elõsegítõ kiszámítható, átlátható, az
alkalmazott technológiától független, versenyt, azokon a területeken ahol lehetséges, az infrastruktúra alapú versenyt
segítõ szabályozás megteremtése;”

(2) Az Eht. 2. § ba) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A törvény céljai és alapelvei:]
b) a fogyasztók érdekeinek védelme az elektronikus hírközlési piac valamennyi szereplõjével fenntartott kapcsolataikban,
így különösen annak biztosítása, hogy a fogyasztók]
„ba) rendelkezésére álljanak azok az elektronikus hírközlési szolgáltatások, amelyek ahhoz szükségesek, hogy
– a jogosultságok függvényében – hozzájuthassanak valamennyi, az elektronikus hírközlési eszközön elérhetõ
információhoz és terjeszthessék azokat, illetõleg a szolgáltatók által továbbított médiatartalomhoz, továbbá
használhassák az általuk választott alkalmazásokat és szolgáltatásokat,”

(3) Az Eht. 2. § d)–e) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[A törvény céljai és alapelvei:]
„d) az azonos földrajzi térséghez tartozó fogyasztók és meghatározott társadalmi csoportok, különösen a fogyatékos
személyek az idõskorú és szociális szempontból rászoruló felhasználók igényeinek fokozott figyelembevétele, különös 
tekintettel arra, hogy e személyek elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz való hozzáférését megkönnyítõ
végberendezéseket biztosítsanak, valamint, hogy választék, az ár és a minõség tekintetében a lehetõ legnagyobb
elõnyökhöz jussanak;
e) az egységesülõ elektronikus hírközlési piacokon, ideértve a tartalom továbbítását is, a versenyt torzító vagy
korlátozó akadályok különösen a különbözõ földrajzi térségekben speciálisan jellemzõ, illetve jelentkezõ akadályok
felszámolása, és a hatékony verseny továbbfejlõdésének elõsegítése;”

(4) Az Eht. 2. § g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 
[A törvény céljai és alapelvei:]
„g) az elektronikus hírközlési piac zavartalan és eredményes mûködésének, valamint az elektronikus hírközlési
tevékenységet végzõk és a felhasználók érdekeinek védelme, továbbá a tisztességes és hatékony piaci verseny
fenntartásának biztosítása, valamint a hatékony beruházás és innováció elõmozdítása;”

2. § Az Eht. 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az elektronikus hírközlõ hálózatokat olyan egyeztetett mûszaki feltételrendszerben kell mûködtetni, hogy azok
– jogszabályban, vagy nemzetközi szerzõdésekben meghatározott esetekben – a szükséges kapcsolat létesítéséhez
közvetlenül vagy megfelelõ interfészek, hálózatrészek, -elemek, berendezések, szolgáltatások beiktatásával
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egységesen mûködõ rendszert alkothassanak, és biztosítsák az egyes hálózatok és szolgáltatások együttmûködési
képességét.”

3. § Az Eht. 4. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Kormány]
„a) kialakítja az elektronikus hírközlés-politikát, a rádióspektrum-politikát és információs társadalompolitikát, amely
politikák meghatározzák különösen az elektronikus hírközlési és informatikai tevékenységek, szolgáltatások és
a frekvencia- és azonosítógazdálkodás alapvetõ elveit és feltételeit, valamint az információs társadalom
infrastruktúrájának fejlesztésére irányuló állami programokat és megalkotja e politikák végrehajtásához szükséges
rendeleteket, és  gondoskodik az ehhez szükséges jogalkotási feladatok megvalósításáról;
b) a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdítása érdekében úgy alakítja ki az a) pontban említett politikákat és
programokat, hogy a fogyatékos és megváltozott munkaképességû személyek a többi felhasználó számára
biztosítottal azonos szinten férhessenek hozzá az elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz, különösen a nyilvánosan
elérhetõ telefonszolgáltatáshoz;
c) irányítja az európai uniós tagsággal összefüggõ és más nemzetközi feladatok ellátását az elektronikus hírközlés
és informatika területén és gondoskodik az ehhez szükséges jogalkotási feladatok megvalósításáról;
d) gondoskodik a fogyasztói érdekek érvényre juttatásáról, önállóan gondoskodik a fogyasztók jogszabályban
meghatározott csoportjainak kivételes támogatásáról;”

4. § Az Eht. 5. § (1) bekezdése a következõ a)–c) pontokkal egészül ki:
[Az elektronikus hírközlésért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) e törvény, továbbá a feladat- és hatáskörét
megállapító jogszabály alapján:]
„a) biztosítja, hogy a lakosság megfelelõ tájékoztatást kapjon a harmonizált közérdekû szolgáltatásokról és
használatáról, különösen a kifejezetten a tagállamokban utazó személyeknek szánt kezdeményezéseken keresztül,
valamint hogy a fogyatékos személyek a lehetõ legnagyobb mértékben hozzá tudjanak férni ezen szolgáltatásokhoz,
továbbá ösztönzi a harmonizált közérdekû szolgáltatások nyújtását;
b) biztosítja, hogy a polgárok megfelelõ tájékoztatást kapjanak a „112” egységes európai segélyhívó számról és
használatáról, különösen a kifejezetten a tagállamok között utazó személyeket célzó kezdeményezéseken keresztül,
továbbá hogy a fogyatékos személyek segélyhívó szolgáltatásokhoz való hozzáférése a többi végfelhasználóéval
egyenértékû legyen;
c) a feladat- és hatáskörét érintõ szakági területen széles társadalmi, iparági érdeket megjelenítõ, vagy tudományos
tevékenységet végzõ szervezetekkel kialakítandó közvetlen együttmûködésre irányuló partnerségi, együttmûködési
megállapodásokkal gondoskodik az infokommunikációs stratégiai célkitûzések érvényre jutásáról;”

5. § (1) Az Eht. 10. § (1) bekezdés f)–g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Hatóság] 
„f) eljár a jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatóra vonatkozó, illetve számára és a jelentõs piaci erõvel nem
rendelkezõ szolgáltatóra megállapított egyes kötelezettségek teljesítésével, és megszegésével összefüggésben;
g) hivatalból vagy kérelemre eljár a hatáskörében hozott határozatban vagy hatáskörében kötött hatósági
szerzõdésben meghatározottak megsértése miatt, illetve szerzõdéskötéssel kapcsolatos jogviták esetén indított
eljárásokban;”

(2) Az Eht. 10. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Hatóság]
„j) a kormány politikájának megfelelõen gyakorolja a rádiófrekvenciákra és azonosítókra vonatkozó állami tulajdonosi 
jogokat, gazdálkodást folytat a rádiófrekvenciák és azonosítók vonatkozásában, dönt a frekvenciahasználati
jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat kiírásáról és lefolytatja a frekvenciahasználati jogosultság
megszerzését szolgáló árverési és pályázati eljárásokat;”

(3) Az Eht. 10. § (1) bekezdés m) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Hatóság] 
„m) – a 150/A. §-ban meghatározott kivétellel – a felhasználók és elõfizetõk érdekeinek védelme körében általános
felügyeleti és piacfelügyeleti tevékenység keretében ellenõrzi az f)–g) pontokban nem említett az elektronikus
hírközlésre vonatkozó szabályok elektronikus hírközlési szolgáltatók általi betartását, és eljár azok megsértése esetén,”
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(4) Az Eht. 10. § (1) bekezdés q) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 
[A Hatóság] 
„q) a felhasználók azonos színvonalú ellátása, hozzáférése és választási szabadságának biztosítása érdekében –
a hálózat egységes és zavartalan mûködésének és fenntarthatóságának figyelembevételével – az elektronikus
hírközlési szolgáltatók számára követelményeket határozhat meg,”

(5) Az Eht. 10. § (1) bekezdés r) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 
[A Hatóság]
„r) közremûködik a Kormány elektronikus hírközléssel kapcsolatos nemzetközi tevékenységének elõkészítésében,
részt vesz a nemzetközi kötelezettségek végrehajtásában és végrehajtja e kötelezettségbõl eredõ hatáskörét érintõ
feladatokat, ellátja a Magyar Köztársaság képviseletét az elektronikus hírközléssel kapcsolatos nemzetközi
szervezetekben, kapcsolatot tart az Európai Bizottsággal, más tagállami szabályozó hatóságokkal és az Európai
Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületével (a továbbiakban: BEREC), valamint ennek mûködésében részt vesz;”

(6) Az Eht. 10. § (1) bekezdés t) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Hatóság]
„t) a Kormány által 4. § szerint meghatározott politikák és programok alapján biztosítja, hogy a fogyatékos és
megváltozott munkaképességû személyek a többi felhasználó számára biztosítottal azonos szinten férhessenek hozzá 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz, különösen a nyilvánosan elérhetõ telefonszolgáltatáshoz.”

(7) Az Eht. 10. § (1) bekezdés a következõ u)–v) ponttal egészül ki:
[A Hatóság]
„u) a szabványosításban érdekeltekkel együttmûködve közremûködik az elektronikus hírközlés szabványosítási
feladatainak ellátásában;
x) gondoskodik a nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról és szükség esetén, de legalább háromévenként
történõ felülvizsgálatáról, ennek során a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek teljesítése körében biztosítja az
észak-atlanti szövetségi tagságot szolgáló frekvenciasávok védelmét;
y) a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségeknek megfelelõen gondoskodik az azonosítók összességének az egyes
tevékenységek és szolgáltatások közötti felosztását, az azonosítók típusát, felépítését és terjedelmét tartalmazó
Azonosítók Nemzeti Felosztási Tervének (ANFT) kiadásáról, és szükség esetén, de legalább háromévenként történõ
felülvizsgálatáról;
v) vállalt nemzetközi jogi kötelezettségeknek megfelelõen a nemzeti frekvenciafelosztás keretei között rendeletben
állapítja meg az egyes polgári, nem polgári és közös célra használható frekvenciasávok felhasználására vonatkozó
szabályokat, amelyeknek tartalmazniuk kell a rádiórendszerek frekvenciagazdálkodási követelményeit,
a rádióberendezések frekvenciagazdálkodási követelményeit, a frekvenciaengedélyezéssel és -használattal
kapcsolatos sávhasználati feltételeket, különösen a rádióinterfész követelményeket, és szükség esetén, de legalább
háromévenként gondoskodik e szabályok felülvizsgálatáról.”

6. § Az Eht. 11. § (1) bekezdés nyitó mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A rádiótávközlési és rádióspektrum-politika érvényesítése érdekében a Hatóság, mint polgári
frekvenciagazdálkodó hatóság, a nem polgári célú frekvenciagazdálkodó, önálló hatáskörrel rendelkezõ szervezeti
egysége (a továbbiakban: KFGH), mint nem polgári frekvenciagazdálkodó hatóság (a továbbiakban együtt:
frekvenciagazdálkodó hatóságok) mûszaki tervet készít a szabályozás elõkészítése érdekében:”

7. § Az Eht. a következõ 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § (1) Az Elnök a frekvenciasávok felhasználására vonatkozó szabályok megalkotása során a következõ
szempontok vizsgálatát követõen ír elõ egyedi engedélyezési kötelezettséget:
a) a káros zavarás elkerülése,
b) a szolgáltatás mûszaki színvonalának biztosítása,
c) a hatékony spektrumhasználat biztosítása, vagy
d) a közösségi jogszabályokkal összhangban meghatározott egyéb közérdekû célok elérése.
(2) Egyedi engedélyezési kötelezettség esetén az engedélyek számának korlátozása a spektrum hatékony
kihasználásának biztosítása érdekében történik.
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(3) Az elektronikus hírközlési szolgáltatás céljára felhasználható frekvenciasáv esetén, amennyiben a frekvencia
használatához egyedi engedély szükséges és az engedély határozott ideig hatályos, az idõtartam meghatározása
során a miniszter figyelembe veszi
a) az elérni kívánt célt,
b) a befektetés amortizációs idejét, valamint
c) a nyújtani kívánt szolgáltatást.
(4) A tíz vagy tíz évnél hosszabb ideig hatályos engedélyek esetén, amennyiben a frekvenciahasználati jog nem
ruházható át és nem adható haszonbérbe, az Elnök az engedély hatályának ideje alatt folyamatosan figyelemmel
kíséri, hogy az (1) bekezdésben foglaltak alapján indokolt-e az egyedi engedélyezési kötelezettség fenntartása vagy az
átruházhatóság vagy haszonbérbe adhatóság kizárása. Amennyiben indokolt, a frekvenciahasználati jog szerzésekor
fennálló szabályokat az Elnök módosítja.”

8. § Az Eht. a következõ 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § (1) A Hatóság kapcsolatot tart az Európai Hírközlési Hivatal (a továbbiakban: ECO) Európai Bizottság által közös
hozzáférési pontként kijelölt frekvenciainformációs rendszerével (a továbbiakban: EFIS) abból a célból, hogy az
internet segítségével a rádióspektrum használatára vonatkozó összehasonlítható adatokat bocsásson a közvélemény
rendelkezésére.
(2) A Hatóság a rádiófrekvenciás tartomány használatáról a következõ adatokat köteles az EFIS-be feltölteni:
a) frekvenciasávonként:
aa) a Nemzetközi Rádiószabályzatban meghatározottaknak megfelelõen a rádiószolgálati felosztást,
ab) az EFIS-ben érvényes kategóriáknak megfelelõ rádióalkalmazásokat,
ac) a (3) bekezdésben meghatározott formátumnak megfelelõ rádióinterfész-elõírásokat,
ad) a (4) bekezdés szerint az egyedi frekvenciahasználati jogokkal kapcsolatos információkat azon elektronikus
hírközlési szolgáltatások céljára igénybe vett frekvenciasávok esetében, amelyekben a frekvenciahasználati
jogosultság, vagy jog átruházható, vagy amelyekben a frekvenciahasználati jogosultság megszerzése árverési vagy
pályázati eljárás keretében történik;
b) annak a nemzeti kapcsolattartó pontnak az EFIS által igényelt adatait, amely képes megválaszolni a közvélemény
kérdéseit az európai spektruminformációs portálon nem elérhetõ hazai spektruminformációk körében, valamint
tájékoztatást adni a frekvenciahasználati jogok kijelölési folyamatának eljárásrendjérõl és feltételeirõl;
c) amennyiben rendelkezésre áll a nemzeti rádióspektrum-politikát, és a nemzeti spektrumstratégiát tartalmazó
jelentést.
(3) A Hatóság a rádióinterfész-elõírások feltöltése során – a vonatkozó szabvány megjelölésével vagy szöveges
ismertetéssel, az esetleg szükséges megjegyzések kíséretében – a következõ paramétereket köteles megadni:
a) csatornaelrendezés;
b) moduláció, elfoglalt sávszélesség;
c) duplex irány, duplex távolság;
d) adási teljesítmény, teljesítménysûrûség;
e) a csatorna-hozzáférés és a csatornafoglalás szabályai;
f) engedélyezési mód;
g) a 80. § (3) bekezdése szerinti további alapvetõ követelmények;
h) a frekvenciatervezés kiinduló feltételei.
(4) A Hatóság a (2) bekezdés a) pont ad) alpontjában meghatározott frekvenciasávokra vonatkozóan – az
adatvédelmérõl szóló törvény rendelkezéseivel, valamint az üzleti titokra vonatkozó jogszabályi követelményekkel
összhangban – köteles megadni:
a) a frekvencia használatára jogosult személyét;
b) a frekvenciahasználati jogosultság vagy jog lejárati napját vagy ennek hiányában a jog fennállásának várható
idõtartamát;
c) a frekvenciahasználati jogosultság vagy jog területi hatályát legalább annak megjelölésével, hogy helyi (vagyis egy
állomásra vonatkozó), regionális vagy országos jogról van-e szó;
d) azt, hogy a jogosultság, illetve a jog átruházható-e.
(5) A Hatóság a nemzeti frekvenciafelosztási és frekvenciafelhasználási információkat tartalmazó táblázatokat
a szabályozás hatálybalépését követõ három hónapon belül megküldi az ECO-nak az általa meghatározott
elektronikus formátumban.
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(6) A Hatóság a (2) bekezdésben meghatározott információkat évente legalább kétszer frissíti. 
(7) Az Európai Unió rádióspektrum-politikájával összefüggõ uniós jogi aktus által elõírt ellenõrzési, figyelemmel
kísérési, valamint az Európai Bizottság felé történõ jelentési, értesítési feladatokat a Hatóság látja el. A Hatóság az
Európai Bizottság felé küldendõ jelentését a miniszterrel elõzetesen egyezteti.”

9. § Az Eht. 13. §-át követõen „Az Elnök” alcím helyébe a következõ alcím lép, és az alábbi 14. §-sal egészül ki:

„Az Elnök és a Hivatal
14. § A Hatóság szervezetérõl, az Elnökrõl, Elnökhelyettesrõl és a Hivatalról a médiaszolgáltatásokról és
tömegkommunikációról szóló törvény rendelkezik.”

10. § Az Eht. 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„19. § A Hatóság esetében a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 30/A. § (2) bekezdése szerint
adományozható szakmai tanácsadói és szakmai fõtanácsadói címmel rendelkezõk aránya együttesen a Hatóság
felsõfokú iskolai végzettségû köztisztviselõi létszámának 35%-át nem haladhatja meg.”

11. § Az Eht. 21. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„21. § (1) A Hatóság és a fogyasztóvédelmi hatóság az elektronikus hírközlési piaccal, valamint az információs
társadalommal összefüggõ szolgáltatásokkal kapcsolatos, fogyasztókat érintõ ügyekben együttmûködik.
(2) A Hatóság és a fogyasztóvédelmi hatóság az együttmûködés során köteles biztosítani a 20. § (3) bekezdésében
foglaltak érvényesülését.
(3) A Hatóság elektronikus hírközlõ berendezés, valamint nagyfrekvenciás jelet, illetve mellékhatást keltõ egyéb
villamos és elektronikus berendezés forgalomba hozatalának, forgalmazásának megtiltására vonatkozó határozatát
közli a fogyasztóvédelmi hatósággal is.
(4) A Hatóság és a fogyasztóvédelmi hatóság az együttmûködésük részletes szabályaira – évente felülvizsgálatra
kerülõ – megállapodást kötnek. A megállapodást a Hatóság és a fogyasztóvédelmi hatóság a nyilvánosság számára
hozzáférhetõvé teszi.
(5) A (4) bekezdés szerinti megállapodásban a Hatóság és a fogyasztóvédelmi hatóság többek között meghatározza
azt a tájékoztatási rendet, amely lehetõvé teszi, hogy mindkét hatóság elõtt megindított eljárásokban az e törvényben
foglaltak szerint a fogyasztóvédelemre vonatkozó hatáskörök megfelelõen érvényesülésjenek és gyakorolhatók
legyenek.”

12. § Az Eht. a 21. §-t követõen a következõ alcímmel és 22. §-sal egészül ki:

„Együttmûködés az Adatvédelmi Biztos Hivatalával
22. § (1) A Hatóság és az Adatvédelmi Biztos Hivatala az elektronikus hírközlési piaccal, valamint az információs
társadalommal összefüggõ szolgáltatásokkal kapcsolatos, a személyes adatok megsértését érintõ ügyekben
együttmûködik.
(2) A Hatóság és az Adatvédelmi Biztos Hivatala az együttmûködésük részletes szabályaira – évente felülvizsgálatra
kerülõ – megállapodást kötnek. A megállapodást a Hatóság és az Adatvédelmi Biztos Hivatala a nyilvánosság számára
hozzáférhetõvé teszi.
(3) A (2) bekezdés szerinti megállapodásban a Hatóság és az Adatvédelmi Biztos Hivatala többek között
meghatározzák azokat az együttmûködési feltételeket, amelyek e törvényben foglaltak szerinti adatvédelemre
vonatkozó hatáskörök megfelelõ érvényesülését és gyakorolhatóságát biztosítják.”

13. § Az Eht. IV–VI. Fejezete helyébe a következõ rendelkezés lép:

„IV. FEJEZET
A HATÓSÁG ELJÁRÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályainak alkalmazása
23. § A Hatóság a nem polgári célú frekvenciagazdálkodási hatósági eljárások kivételével, figyelemmel a 44. §
(6) bekezdésére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit e törvényben foglalt eltérésekkel alkalmazza.

Eljárási alapelvek
24. § (1) A Hatóság tevékenysége során köteles érvényesíteni:
a) a törvényesség,

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 85. szám 25193



b) az egyenlõ elbánás,
c) a tárgyilagosság,
d) az átláthatóság,
e) az arányosság,
f) a nyilvánosság,
g) a megalapozott és indokolt módon való eljárás,
h) a pártatlanság,
i) a hatékonyság
alapelveit.
(2) A Hatóság eljárása során – a jogszabályok keretei között – köteles figyelembe venni az elektronikus hírközlõ
hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002. március 7-i 2002/21/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2002/21/EK irányelv) 19. cikkének (1) bekezdése alapján
kiadott bizottsági ajánlásokat és a lehetõ legnagyobb mértékben figyelembe veszi a kapcsolódó iránymutatásokat.
Amennyiben a Hatóság nem követi a vonatkozó ajánlást, errõl – álláspontja indokainak megadásával – értesíti az
Európai Bizottságot.
(3) A Hatóság a BEREC-nek a nagyobb mértékû szabályozási koordináció és koherencia elõmozdítására irányuló céljait 
támogatja, valamint eljárása során a legnagyobb mértékben figyelembe veszi a BEREC által kiadott közös
álláspontokat, véleményeket és a szabályozással kapcsolatos legjobb gyakorlatot.

Bejelentõ
25. § (1) A Hatóság e törvényben meghatározott feladat- és hatáskörével kapcsolatban az elektronikus hírközlésre
vonatkozó szabály megsértésére hivatkozással, illetve a jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatóra vonatkozó
kötelezettség megállapítására vagy felülvizsgálatára okot adó jelentõs körülmény esetén bárki a Hatósághoz címzett
bejelentéssel élhet, aki a bejelentés tárgyában nem minõsül vagy a jogszabályok alapján nem minõsülne ügyfélnek
(a továbbiakban: bejelentõ).
(2) A bejelentésben meg kell jelölni a bejelentõ nevét és címét, a Hatóság eljárására okot adó körülményt, illetve azt
a tevékenységet vagy magatartást, amelynek alapján az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály megsértése
valószínûsíthetõ, valamint a bejelentést megalapozó tényeket.
(3) A Hatóság a bejelentés alapján mérlegelése szerint hivatalból eljárást indíthat. Amennyiben a Hatóság a bejelentés 
alapján nem indít eljárást, arról – indokolási kötelezettség nélkül – tájékoztatja a bejelentõt.
(4) A bejelentés alapján megindított hatósági eljárási jogviszonynak a bejelentõ nem válik alanyává, a bejelentõ
a bejelentése alapján hivatalból indított hatósági eljárásban hozott hatósági döntéssel szemben jogorvoslati
jogosultsággal nem rendelkezik.
(5) A bejelentõ kérheti adatainak zárt kezelését.
(6) Amennyiben a bejelentés tartalma szerint kérelemnek és a bejelentõ ügyfélnek minõsül, abban az esetben
a Hatóság e tényrõl és hatósági eljárás megindításával kapcsolatos jogairól külön tájékoztatja a bejelentõt.

Jogutódlás
26. § (1) A jogerõs határozat alapján jogosított ügyfél helyébe jogutódja léphet.
(2) A jogerõs határozattal kötelezett ügyfél helyébe – amennyiben a kötelezettség célja és jogalapja a jogutóddal
szemben is fennmarad – jogutódja lép. A jogerõs határozattal megállapított kötelezettség esetén – indokolt esetben
a teljesítési határidõ kérelmére egy alkalommal történõ meghosszabbításával – a jogutód a kötelezettséget
önkéntesen teljesítheti. Errõl a Hatóság és a jogutód hatósági szerzõdésben is megállapodhat.
(3) A jogerõs határozattal megállapított kötelezettség esetén az ügyfél jogutódjának minõsül az a harmadik személy
is, akire az eredeti (jogelõd) kötelezett ügyfél a tevékenysége végzésének feltételeit megállapodás alapján átruházza.
(4) Amennyiben a jogutódlás a hatósági eljárás során következik be és a jogutódlás jogszabályon alapul, abban az
esetben a Hatóság a jogutódlás tényét végzésében megállapítja.
(5) Amennyiben a jogutódlás hatósági eljárás során következik be és a jogutódlás szerzõdésen alapul, akkor a Hatóság 
a hatósági hatáskörének gyakorlásához szükséges jogutódlás tényét végzésében megállapítja. E végzés ellen önálló
fellebbezésnek helye nincs.

Titoktartás
27. § (1) A Hatósággal közszolgálati jogviszonyban, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, vagy
állt személyek – a más szervezet számára jogszabályban elõírt adatszolgáltatást kivéve – e jogviszony fennállása alatt,
és annak megszûnését követõen is kötelesek megõrizni a Hatóság tevékenységével, annak ellátásával kapcsolatban
tudomásukra jutott személyes adatot, minõsített adatot, vagy üzleti titkot, valamint minden olyan adatot, tényt
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vagy körülményt, amelyet a Hatóság nem köteles törvény elõírásai szerint a nyilvánosság számára hozzáférhetõvé
tenni.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt személyek a feladataik ellátásával kapcsolatban tudomásukra jutott adatokat, tényt
vagy körülményt jogosulatlanul nem tehetik közzé, nem hasznosíthatják, és nem hozhatják harmadik fél tudomására.

Elektronikus kapcsolattartás
28. § (1) A Hatóság e törvényben meghatározott hatásköreiben és eljárásokban a Hatóság Elnöke rendeletében
meghatározhatja azon eljárások körét, amelyben kötelezõ vagy kizárólagos az elektronikus kapcsolattartás.
(2) A kizárólag szolgáltatókat érintõ eljárásokban elektronikus kapcsolattartás kizárólagosan írható elõ.
(3) Felhasználókat és fogyasztókat érintõ eljárásokban elektronikus kapcsolattartás kizárólagosan nem írható elõ.

Az eljárás megindítása
29. § (1) A Hatóság a hatáskörébe tartozó ügyekben eljárását hivatalból is megindíthatja, kivéve, ha e törvény szerint
az eljárás kizárólag kérelemre indítható.
(2) Amennyiben a Hatóság eljárása során az egyedi hatósági ügy tárgyán kívüli, de azzal szorosan vagy közvetetten
összefüggõ jogsértésrõl szerez tudomást, annak vonatkozásában – hatósági döntésének meghozatala elõtt – eljárását
hivatalból kiterjesztheti. Az eljárás hivatalbóli kiterjesztésérõl az ügyfeleket a Ket. vonatkozó rendelkezései szerint
értesíteni kell. Az eljárás hivatalbóli kiterjesztésével az ügyintézési határidõ az eljárásra irányadó ügyintézési
határidõvel meghosszabbodik.
(3) Az Elnök rendeletben meghatározza a Hatóság azon eljárásait, amelyekért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

A hatáskör és az illetékesség vizsgálata
30. § Hatáskör vagy illetékesség hiányában, a 150/A. §-ban foglalt ügyek kivételével a Hatóság jogosult – a hatáskörrel
és illetékességgel rendelkezõ hatóság hatáskörének vizsgálata, illetve áttétel nélkül – a kérelmet érdemi vizsgálat
nélkül elutasítani vagy az eljárást megszüntetni.

Ügyintézési határidõ
31. § (1) A Hatóság eljárásainak ügyintézési határideje – amennyiben e törvény eltérõ szabályokat nem állapít meg –
negyvenöt nap, amely indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható.
(2) Az érdekeltekkel történõ egyeztetést igénylõ eljárásokban az ügyintézési határidõ hatvan nap, amely határidõbe
az egyeztetés idõtartama nem számít be és amely indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal
meghosszabbítható.
(3) A piacfelügyeleti eljárásban az ügyintézési határidõ hatvan nap. A határidõ indokolt esetben egy alkalommal,
legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható.

Kérelem
32. § (1) Az ügyfél kérelmét a Hatóság által e célra rendszeresített nyomtatványon –  kizárólagos elektronikus
kapcsolattartás esetén elektronikus ûrlapon – köteles benyújtani.
(2) Amennyiben a fogyasztó kérelmét nem ûrlapon nyújtja be a Hatóság nyolc napon belül – megfelelõ határidõ
megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történõ felhívás mellett – felhívhatja a kérelem megfelelõ ûrlapon
történõ benyújtására. E felhívás nem teljesítése esetén a Hatóság az eljárást megszüntetheti, kivéve, ha az ûrlap
kitölthetõ és letölthetõ változata a hiánypótlás teljesítésére meghatározott határidõn belül nem volt közzétéve.

Iratok megtekintése, törvény által védett titok
33. § (1) Az ügy elintézésében résztvevõ, a Hatósággal közszolgálati jogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban állók korlátozás nélkül jogosultak a törvény által védett titok megismerésére az ügy
elintézéséhez szükséges mértékben, azzal, hogy minõsített adat megismerésére a minõsített adat védelmérõl szóló
törvény rendelkezéseivel összhangban jogosultak.
(2) Az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevõi megjelölhetik – a közérdekbõl nyilvános, vagy jogszabályban
meghatározottak szerint egyébként törvény által védett titoknak nem minõsíthetõ adatok, valamint
a (3)–(4) bekezdésben foglaltak kivételével – törvény által védett titok, különösen az üzleti titok védelmére, egyéb
méltányolható érdekre, továbbá jelentõs hírközléspolitikai, vagy hírközlési piaci versennyel összefüggõ szempontra
hivatkozással azokat az adatokat, amelyek zárt kezelését szükségesnek tartják. Ebben az esetben az ügyfél és az eljárás
egyéb résztvevõje köteles olyan iratváltozatot is készíteni, amely az elõbbiekben meghatározott adatokat nem
tartalmazza.
(3) Referenciaajánlattal kapcsolatos eljárásokban nem minõsül üzleti titoknak a referenciaajánlat azon része, amelyet
a kötelezett szolgáltató harmadik feleknek a szerzõdéskötés során, elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály alapján
általában rendelkezésre bocsátana.
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(4) A 40. §-ban meghatározott érdekeltekkel történõ egyeztetés során a benyújtott észrevételek nem minõsülnek,
nem minõsíthetõk üzleti titoknak.
(5) A hatósági ügy tárgyával kapcsolatos tevékenységeik ellátásához szükséges mértékben a zártan kezelt adatokat
megismerheti, továbbá – a Hatóság mérlegelése szerint – más közigazgatási hatóság vagy állami szerv is, amennyiben
biztosítja, hogy az átadott adatok legalább olyan védelemben részesüljenek, mint az átadó hatóságnál.
(6) Amennyiben a jogalkalmazás megfelelõ gyakorlása, vagy a jogérvényesítés, valamint az ügyfelek jogai gyakorlása
érdekében indokolt, a Hatóság felhívhatja az ügyfelet és az eljárás egyéb résztvevõjét a (2) bekezdés szerinti zárt
adatkezelés feloldására.
(7) Amennyiben az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevõje a (2) bekezdés szerinti minõsítést nyilatkozatával nem oldja
fel, a Hatóság végzésében – amennyiben a jogalkalmazás gyakorlásához vagy az ügyfelek jogérvényesítéséhez
elengedhetetlenül szükséges – elrendelheti a zárt adatkezelés feloldását. E végzés ellen az ügyfél és az eljárás egyéb
résztvevõje a Fõvárosi Bírósághoz halasztó hatályú jogorvoslattal fordulhat, a bíróság az ügyben nyolc napon belül
nemperes eljárásban, soron kívül határoz. A Fõvárosi Bíróság végzése ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

Kizárás
34. § (1) Az ügy érdemi elintézésében a Ket. kizárásra vonatkozó rendelkezéseiben foglaltakon túl nem vehet részt,
akinek az a) pont szerinti jogviszonya az ügyféllel, illetve az ügyfélben befolyásoló részesedéssel rendelkezõ vagy az
ügyfél befolyásoló részesedése mellett mûködõ vállalkozással az eljárás kezdetét megelõzõ egy éven belül állt fenn,
illetve akinek hozzátartozója
a) az ügyféllel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy tagsági viszonyban áll, illetve
annak vezetõ tisztségviselõje,
b) az ügyfélben tulajdoni részesedéssel rendelkezik,
c) olyan magánszeméllyel, jogi személlyel vagy jogi személyiség nélküli szervezettel áll munkaviszonyban,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy tagsági viszonyban, illetve annak vezetõ tisztségviselõje, vagy
abban tulajdoni részesedéssel rendelkezik, amely az ügyféllel rendszeres üzleti kapcsolatban áll,
d) olyan szervezettel áll munkavégzésre irányuló jogviszonyban, amely az ügyfél felügyelõ vagy alárendelt
szervezete, illetve, amely az ügyfél részére valamely támogatást, vagy kizárólagos jogosítványt biztosított, ide nem
értve a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alappal vagy a Hatósággal fennálló munkavégzésre irányuló
jogviszonyt.
(2) A Hivatal eljáró alkalmazottja a fõigazgatónak haladéktalanul köteles bejelenteni, ha vele szemben kizárási ok áll
fenn. A Hivatal eljáró alkalmazottja a bejelentés elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi és anyagi
felelõsséggel tartozik. A Hivatal alkalmazottjának kizárásáról a fõigazgató dönt és szükség esetén kijelöli a Hivatal
eljáró alkalmazottját.
(3) A fõigazgató haladéktalanul köteles bejelenteni az Elnöknek, ha vele szemben kizárási ok áll fenn. A fõigazgató
a bejelentés elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi és anyagi felelõsséggel tartozik. A fõigazgató
kizárása tárgyában az Elnök dönt. Amennyiben a fõigazgatóval szemben a kizárási ok fennáll, döntésében az Elnök
mérlegeli, hogy az adott ügyben a fõigazgató jár el azzal, hogy döntését köteles megküldeni az Elnöknek vagy
a hatáskör gyakorlására kijelöli a fõigazgató-helyettesek valamelyikét.
(4) Ha az ügyfél nyilvánvalóan alaptalanul tesz kizárásra irányuló bejelentést, a kizárást megtagadó végzésben
e törvény szerinti eljárási bírsággal sújtható.
(5) Az Elnökkel szemben fennálló kizárási ok esetében az Elnök által kijelölt elnökhelyettes jár el az ügy érdemi
elintézésében.

A tényállás tisztázása
35. § (1) A Hatóság jogosult az elektronikus hírközlési tevékenységgel, szolgáltatással kapcsolatos – akár törvény által
védett titkot vagy külön jogszabály felhatalmazása alapján minõsített adatot is magában foglaló – adatot tartalmazó
valamennyi eszközt, iratot, dokumentumot megtekinteni, megvizsgálni, azokról másolatot, kivonatot készíteni.
(2) A Hatóság az ügyfelet, az eljárás egyéb résztvevõit, valamint azok megbízottait, alkalmazottait, vagy az ügyféllel
és az eljárás egyéb résztvevõivel egyéb jogviszonyban állókat adatszolgáltatásra, illetve szóban vagy írásban
a hatáskörébe utalt feladatok végzéséhez szükséges adatoknak az általa meghatározott, összehasonlításra alkalmas
formátumban való szolgáltatására, továbbá egyéb felvilágosítás adására kötelezheti. Az adatszolgáltatási
kötelezettségnek meg kell felelnie az arányosság követelményének.
(3) A Hatóság különösen indokolt esetben a tényállás tisztázása érdekében az ügyfélen és az eljárás egyéb
résztvevõjén kívül más személyt vagy szervezetet is adatszolgáltatásra, bizonyítási eszközök átadására kötelezhet.
E bekezdés szerinti végzés ellen az adatszolgáltatásra, bizonyítási eszközök átadására kötelezett a Fõvárosi Bírósághoz
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halasztó hatályú jogorvoslattal fordulhat, a bíróság az ügyben nyolc napon belül nemperes eljárásban, soron kívül
határoz. A Fõvárosi Bíróság végzése ellen további jogorvoslatnak helye nincs.
(4) Amennyiben a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a Hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre, valamint
adatszolgáltatásra kötelezheti, e kötelezettség elmulasztása vagy nem megfelelõ teljesítése esetén alkalmazható,
az e törvény 38. §-a szerinti jogkövetkezményekre történõ figyelmeztetés mellett.
(5) A Hatóság a tényállás tisztázása érdekében – megfelelõ határidõ tûzése és a mulasztás jogkövetkezményeire
történõ figyelmezetés mellett – hiánypótlásra kötelezheti az ügyfelet.
(6) A Hatóság egyedi hatósági eljárásainak iratait, adatait, dokumentumait, vagy egyéb bizonyítási eszközeit
– kivételesen indokolt esetben – más eljárásaiban is felhasználhatja, amennyiben az ügyfelek eljárási terheinek
csökkentése vagy a megfelelõ, illetve hatékony jogérvényesítés ezt szükségessé teszi.
(7) A Hatóság eljárása során a törvényben meghatározott feladatai ellátása érdekében – az intézkedéssel érintett
üzletmenetének lehetõ legkisebb mértékû zavarása vagy akadályozása mellett – jogosult
a) az e törvény hatálya alá tartozó természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ
szervezetek elektronikus hírközlési tevékenységgel összefüggõ telephelyére, székhelyére, kereskedelmi egységeibe,
raktáraiba belépni,
b) minta és ellenminta vételére,
c) próbavásárlás végzésére,
d) az ügyfélnél szemlét tartani, bármely helyiségébe belépni, ideértve a jármûvek átvizsgálását és az üzleti
tevékenységhez használt bármilyen területet, vagy a helyszínen más módon tájékozódni,
e) méréseket és mûszaki vizsgálatokat végezni,
f) bizonyítási eszközöket lefoglalni, vagy zár alá venni.
(8) A tényállás tisztázása során a Hatóság egyebekben a Ket. tényállás tisztázására és a hatósági ellenõrzésre
vonatkozó szabályait is alkalmazhatja.
36. § A Hatóság a lefoglalásról vagy a zár alá vételrõl végzést hoz, amely ellen az ügyfél a Fõvárosi Bírósághoz
jogorvoslattal fordulhat. E jogorvoslat benyújtásának a végzés végrehajtására nincs halasztó hatálya. A bíróság az
ügyben, szükség esetén a felek meghallgatása után, tizenöt napon belül nemperes eljárásban határoz. A Fõvárosi
Bíróság végzése ellen fellebbezésnek helye nincs.

Ideiglenes intézkedés
37. § (1) A Hatóság hatósági eljárás keretében az élet, az egészség, a testi épség és a környezet, a közbiztonság védelme 
vagy a felhasználók széles körét érintõ, különösen nagy kárral fenyegetõ, továbbá más szolgáltatók vagy
a felhasználók gazdálkodását vagy mûködését súlyosan és közvetlenül fenyegetõ veszély elhárítása érdekében
ideiglenes intézkedésként a szolgáltatás nyújtását, rádiófrekvenciák és azonosítók használatát, valamint elektronikus
hírközlési berendezés forgalmazását megtilthatja a tevékenység folytatásához használt eszközt, vagy berendezést
lepecsételheti. 
(2) Az ideiglenes intézkedést a Hatóság visszavonja, ha az elrendelés oka megszûnt, egyéb esetben az ideiglenes
intézkedés hatálya az alapeljárás jogerõs befejezéséig tart, de legfeljebb kilencven napig maradhat hatályban. Abban
az esetben, ha a végrehajtási eljárások nem zárultak le, ez további legfeljebb kilencven nappal meghosszabbítható.
(3) Az ideiglenes intézkedésrõl szóló végzés ellen önálló fellebbezésnek van helye.
(4) Az élet, az egészség, a testi épség és a környezet, a közbiztonság vagy a felhasználók széles körét érintõ, különösen
nagy kárral fenyegetõ veszély elhárítása érdekében, valamint a rádiófrekvencia jogszerûtlen, engedély nélküli
használatának megállapítása kapcsán hozott határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítható.

Eljárási bírság
38. § (1) A Hatóság bírsággal sújthatja – ismételt jogsértés esetén sújtani köteles – az ügyfelet, az eljárás egyéb
résztvevõjét, valamint a tényállás tisztázása során közremûködésre kötelezett személyt az eljárás szabályainak
megsértése esetén, így különösen, ha
a) téves vagy hamis adatot közöl,
b) az ügy elbírálása szempontjából lényeges adatot elhallgat,
c) felvilágosítást nem vagy nem határidõn belül ad meg,
d) az elektronikus hírközlési tevékenységével kapcsolatos iratokba való betekintést, illetve az eljárás lefolytatását
egyéb módon akadályozza, vagy
e) az eljárás során olyan magatartást tanúsít, amely az eljárás elhúzódását, a valós tényállás feltárásának
meghiúsítását eredményezheti.
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(2) Az eljárási bírság legkisebb összege a – (3)–(4) bekezdésben foglalt eltéréssel – ötvenezer forint, legmagasabb
összege a jogsértõ – 49. § (11) bekezdése szerinti – nettó árbevételének 0,1%-a. Árbevételi adatok, vagy árbevétel
közlésének hiányában a bírság mértéke legalább ötvenezer forint, legfeljebb tízmillió forint.
(3) Természetes személy jogsértõ esetében az eljárási bírság legkisebb összege tízezer forint, legmagasabb összege
egymillió forint.
(4) A jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatókat terhelõ kötelezettségek, a referenciaajánlat-tervezet
benyújtására, a számviteli nyilvántartások elkülönített vezetésével és a hálózati szolgáltatások költségszámításával,
valamint a hírközlési ágazati vizsgálattal kapcsolatos adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok megsértése esetén az
eljárási bírság legkisebb összege százezer forint, a bírság maximuma a jogsértõ 49. § (11) bekezdése szerinti nettó
árbevételének 0,5%-a. Árbevételi adatok, vagy árbevétel közlésének hiányában a bírság mértéke legalább százezer
forint, legfeljebb ötvenmillió forint.
(5) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltakon túlmenõen az eljárás akadályozása, illetve az adatszolgáltatás nem vagy nem
megfelelõ teljesítése esetén a Hatóság ötvenezer forinttól hárommillió forintig terjedõ bírsággal sújthatja – ismételt
jogsértés esetén sújtani köteles – a jogsértõ vezetõ tisztségviselõjét is.

Nyilvános meghallgatás
39. § (1) A Hatóság, amennyiben e törvény ezt elõírja vagy amennyiben feladatainak ellátásához megítélése szerint
egyébként szükséges és indokolt, az elektronikus hírközlést érintõ jogszabályok és azok érvényesítésére vonatkozó
intézkedések, vagy a jogalkalmazói gyakorlat elõkészítésével, kialakításával kapcsolatos szakmai álláspontok és
vélemények megismerése céljából – e törvény hatálya alá tartozók, valamint szakmai önszabályozó szervezetek,
érintett civil szervezetek és mások meghívása mellett – nyilvános meghallgatást tart.
(2) A Hatóság a nyilvános meghallgatásról, annak idõpontjáról, helyérõl és tárgyáról szóló információkat – ha
e törvény eltérõen nem rendelkezik – legalább harminc nappal megelõzõen közzéteszi.
(3) A Hatóság a nyilvános meghallgatás tárgyával kapcsolatos elõkészítõ dokumentumokat – az üzleti titkok
kivételével – legalább tíz nappal megelõzõen közzéteszi.
(4) A Hatóság a nyilvános meghallgatás idõpontját megelõzõ nyolc nappal internetes honlapján közzéteszi
a nyilvános meghallgatással kapcsolatban elektronikus dokumentumként részére eljuttatott anyagokat.
(5) A nyilvános meghallgatásról a Hatóság összefoglalót vagy jegyzõkönyvet készít, amely tartalmazza az
elõterjesztett, illetve elhangzott észrevételeket és javaslatokat, kivéve az észrevételt vagy javaslatot tevõ által üzleti
titoknak minõsített adatokat. Az összefoglalót a Hatóság a meghallgatás idõpontját követõ harminc napon belül
közzéteszi.

Egyeztetés az érdekeltekkel jelentõs ügyekben
40. § (1) A Hatóság
a) a jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatók azonosítása és az azonosításra irányuló eljárásban a jelentõs piaci
erõvel rendelkezõ szolgáltatókra e törvény szerint kiszabott kötelezettség tárgyában hozott hatósági döntés,
b) a jelentõs piaci erõvel nem rendelkezõ szolgáltatókra vonatkozó kötelezettségek határozatban történõ elõírása,
c) referenciaajánlatokkal kapcsolatos döntés,
d) frekvenciagazdálkodás körében elõírható korlátozásról szóló döntés
meghozatalát megelõzõen, valamint ha megítélése szerint egyébként szükséges, hatósági hatáskörébe tartozó
ügyekben egyeztetést kezdeményez az érdekeltekkel (a továbbiakban: egyeztetés). Ennek keretében hatósági
döntésének meghozatala elõtt legalább harminc nappal közzéteszi a döntés tervezetét, valamint az egyeztetés
lefolytatásához szükséges, az adott döntéshez kapcsolódó elõkészítõ anyagokat.
(2) A hatósági döntés tervezetének (1) bekezdés szerinti közzétételétõl számított húsz napon belül bárki írásban
megküldheti a Hatóság részére a tervezett döntésre vonatkozó álláspontját, javaslatát, egyéb észrevételét
(a továbbiakban: észrevétel). A beérkezett észrevételek a Hatóságot nem kötik, a Hatóság számára tájékoztató
jelleggel bírnak és a hatósági döntés meghozatala során a Hatóság ezeket nem köteles figyelembe venni.
(3) Az (1) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott hatósági ügyek, döntések kivételével a Hatóság hatósági
döntésében az egyeztetés szükségességét, vagy amennyiben egyeztetést kezdeményez, a beérkezett észrevételek
figyelembevételét vagy figyelmen kívül hagyását sem köteles indokolni.
(4) A (2) bekezdés szerint észrevételt benyújtó érdekelt az észrevétel benyújtásával nem válik az egyeztetés tárgyát
képezõ hatósági döntéssel érintett hatósági eljárási jogviszony alanyává. Az érdekelt az észrevételei körében nem
rendelkezik – a hatósági döntés észrevételek által érintett részeiben sem – jogorvoslati jogosultsággal.
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Hatósági szerzõdés
41. § (1) E törvényben meghatározott esetekben a Hatóság, hatáskörébe tartozó ügyben az ügyféllel, az ügynek
a közérdek és az ügyfél szempontjából elõnyös rendezése érdekében – a Ket.-ben foglalt szabályok alapján, az
e törvényben meghatározott eltérésekkel – hatósági szerzõdést köthet.
(2) A hatósági szerzõdésben az ügyfél olyan kötelezettségeket is vállalhat, amelyek tekintetében a Hatóság nem
rendelkezik hatósági hatáskörrel, vagy amelyek teljesítésére hatósági határozattal egyébként nem lenne kötelezhetõ.
Ez esetben a hatósági szerzõdésben az ügyfél aláveti magát annak, hogy amennyiben a szerzõdésben foglaltakat
megszegi, akkor a szerzõdés egésze jogerõs és végrehajtható hatósági határozatnak minõsül.
(3) A hatósági szerzõdés megkötésének nem érvényességi feltétele a szerzõdéssel jogában, jogos érdekében érintett
harmadik személyek hozzájárulása azon szerzõdési feltételek tekintetében, amelyek teljesítésére jogszabály alapján
hatósági határozattal kötelezhetõ lenne a szerzõdõ fél.
(4) Amennyiben a hatósági eljárás folyamatában az ügyfél, az ügy hatósági szerzõdéssel történõ lezárását
kezdeményezi, akkor az ügyintézési határidõbe nem számít be a hatósági szerzõdéskötés idõtartama a szerzõdés
megkötéséig, illetve a hatósági szerzõdéskötés sikertelenségének az ügyfél vagy a Hatóság általi megállapításáig.
42. § (1) A Hatóság hatósági ellenõrzés keretében ellenõrzi a hatósági szerzõdésben foglaltak teljesítését. Amennyiben 
az ellenõrzés eredményeként megállapítja a hatósági szerzõdésben foglaltak ügyfél általi megsértését, az ellenõrzés
során feltárt tények, a szerzõdésszegés súlya, a hatékony jogérvényesítés, a szerzõdéssel érintett társadalmi, gazdasági 
és jogviszonyok, valamint az e törvény szerinti alapelvek és célok, továbbá a szerzõdés alapját képezõ közérdek
hatékony érvényesülése szempontjából mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási
eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít.
(2) Amennyiben a Hatóság végrehajtási eljárást indít, akkor a végrehajtást elrendelõ végzés felülvizsgálatát az ügyfél
kérheti – jogszabálysértésre hivatkozással – a végzés közlésétõl számított tizenöt napon belül a Fõvárosi Bíróságtól.
A bíróság az ügyben, szükség esetén a felek meghallgatása alapján, tizenöt napon belül nemperes eljárásban határoz.
A nemperes eljárás iránti kérelem benyújtásának a végzés végrehajtására halasztó hatálya van. A Fõvárosi Bíróság
végzése ellen fellebbezésnek nincs helye.
(3) Ha a Hatóság az (1) bekezdés alkalmazásával az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazására irányuló
eljárást indít, az eljárás megindításával szemben önálló jogorvoslatnak helye nincs.
(4) A hatósági ellenõrzés eredményeként – az ügyfél szerzõdésszegése tárgyában – indított hatósági eljárásban
a Hatóság e törvényben, valamint a hatósági szerzõdésben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.
(5) A hatósági szerzõdés módosítása vonatkozásában a bíróság elõtt indított per nem befolyásolja a hatósági
szerzõdés végrehajtását, érvényesítését, és nem rendelkezik halasztó hatállyal a hatósági szerzõdés végrehajtása,
érvényesítése tekintetében.

Közlés
43. § (1) A Hatóság a Ket. szerinti nyilvános közzététel szabályait az internetes honlapján történõ közzététellel teljesíti.
A Hatóság a közzététel idõpontját köteles hitelesen tanúsítani.
(2) A Hatóság hatósági döntéseit, illetve a vonatkozó bírósági határozatokat internetes honlapján – a személyes
adatok és az eljárásban zártan kezelt adatok védelmére tekintettel – közzéteszi.
(3) Amennyiben jogszabály alapján hirdetményi úton történõ közlésnek van helye, a hirdetményt kizárólag a Hatóság
hirdetõtáblájára való kifüggesztéssel, valamint a Hatóság internetes honlapján kell közzétenni.

A Hivatal döntése elleni jogorvoslat
44. § (1) A Hivatal által hozott elsõfokú hatósági döntése ellen az ügyfél az Elnökhöz fellebbezhet, kivéve azon
döntéseket, amelyek ellen a Ket. vagy e törvény alapján nincs helye fellebbezésnek.
(2) A Hivatal elsõfokú határozata ellen kizárólag azon – az eljárásról szabályszerûen értesített – ügyfél élhet
fellebbezési kérelemmel, aki az elsõfokú eljárásban részt vett.
(3) Az Elnök által a Hivatal elsõfokú határozata elleni fellebbezés során másodfokon hozott határozat felülvizsgálatát
kizárólag az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében a tanú, a hatósági tanú, a szakértõ,
a tolmács, a szemletárgy birtokosa, az ügyfél képviselõje és a hatósági közvetítõ kérheti kereset indításával
– jogszabálysértésre hivatkozással – a hatósági határozat közlésétõl számított harminc napon belül a közigazgatási
ügyekben eljáró bíróságtól.
(4) A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, a keresettel támadott hatósági
határozat végrehajtásának felfüggesztése a bíróságtól kérhetõ.
(5) A bírósági felülvizsgálati eljárásra a Fõvárosi Bíróság kizárólagosan illetékes.
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(6) A KFGH határozata ellen nincs helye fellebbezésnek. Akinek jogát vagy jogos érdekét a KFGH-nak az ügy
érdemében hozott határozata sérti, keresettel kérheti a Fõvárosi Bíróságtól annak felülvizsgálatát. A bírósági
felülvizsgálattal kapcsolatban, egyebekben a 45–46. §-ban foglaltak megfelelõen irányadók.

Az Elnök döntése elleni jogorvoslat
45. § (1) Az Elnök elsõfokú hatósági határozata ellen nincs helye fellebbezésnek. Az Elnök elsõfokú határozatának
felülvizsgálatát kizárólag az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében a tanú, a hatósági tanú, 
a szakértõ, a tolmács, a szemletárgy birtokosa, az ügyfél képviselõje és a hatósági közvetítõ kérheti
– jogszabálysértésre hivatkozással – a hatósági határozat közlésétõl számított harminc napon belül a közigazgatási
ügyekben eljáró bíróságtól az Elnök elleni kereset indításával.
(2) Az Elnök elsõfokú határozatának felülvizsgálata iránti kereset alapján indult bírósági eljárásra a polgári
perrendtartásról szóló törvény közigazgatási perekre vonatkozó elõírásait az e törvény szerinti eltérésekkel kell
alkalmazni.
(3) A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, a keresettel támadott hatósági
határozat végrehajtásának felfüggesztése a bíróságtól kérhetõ.
(4) Az Elnök a keresetlevelet – az ügy irataival és nyilatkozatával együtt – annak beérkezésétõl számított tizenöt napon 
belül továbbítja a bíróságnak.
(5) Az Elnök hatósági döntései tekintetében felügyeleti eljárásnak nincs helye.
46. § (1) A bíróság az e törvényben szabályozott hatósági döntések bírósági felülvizsgálatára irányuló eljárásait soron
kívül köteles lefolytatni.
(2) A bírósági felülvizsgálati eljárásra a Fõvárosi Bíróság kizárólagosan illetékes.
(3) A bíróság az Elnök határozatát megváltoztathatja.

Adatszolgáltatás
47. § (1) A Hatóság felhívhatja az e törvény hatálya alá tartozó elektronikus hírközlési tevékenységet végzõt,
elektronikus hírközlési szolgáltatót minden olyan adat szolgáltatására, amely a Hatóság e törvényben meghatározott
hatósági hatáskörébe utalt feladatainak ellátásához szükséges, abban az esetben is, ha az – a minõsített adatok
kivételével – törvény által védett titoknak minõsül. E felhívás ellen jogorvoslatnak helye nincs, a felhívás
a (2) bekezdésben foglalt esetben kibocsátott hatósági határozat elleni jogorvoslati kérelemben támadható.
(2) Amennyiben az (1) bekezdésben foglalt felhívást az adatszolgáltatásra felhívott nem vagy nem megfelelõen
teljesíti, úgy a Hatóság hatósági határozatában kötelezheti a felhívásban foglalt adatok szolgáltatására.
(3) A Hatóság az e törvény hatálya alá tartozó vállalkozásokat, szolgáltatókat hatósági határozatában idõszakos vagy
folyamatos adatszolgáltatásra is kötelezheti.
(4) A Hatóság e törvény hatálya alá tartozó vállalkozásokat, szolgáltatókat hatósági határozatában a helyszínre vagy
a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve folyamatba épített ellenõrzõ rendszerbõl történõ táv-adatszolgáltatásra
kötelezheti.
(5) A piacmeghatározás és piacelemzés érdekében az elektronikus hírközlési szolgáltatók adatszolgáltatásra
kötelesek. A Hatóság a 62–66. §-ok szerinti eljárásában a más eljárásában szolgáltatott adatokat is felhasználhatja,
amennyiben azokat az elektronikus hírközlési szolgáltató a Hatóság kötelezõ döntése alapján szolgáltatta. A Hatóság
az elektronikus hírközlési szolgáltatót az általa más eljárásban szolgáltatott adatok 62–66. §-ok szerinti eljárásban való
lehetséges felhasználására elõzetesen figyelmeztetni köteles.
(6) A Hivatal (2)–(5) bekezdés szerinti határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát az
ügyfél kérheti – jogszabálysértésre hivatkozással – a hatósági határozat közlésétõl számított tizenöt napon belül
a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságtól. A bíróság az ügyben, szükség esetén a felek meghallgatása alapján, tizenöt 
napon belül nemperes eljárásban határoz. A nemperes eljárás iránti kérelem benyújtásának a határozat végrehajtására 
halasztó hatálya van. A Fõvárosi Bíróság végzése ellen fellebbezésnek nincs helye.
(7) Az Elnök (2)–(5) bekezdés szerinti határozatának felülvizsgálatát az ügyfél kérheti – jogszabálysértésre
hivatkozással – a hatósági határozat közlésétõl számított tizenöt napon belül a közigazgatási ügyekben eljáró
bíróságtól. A bíróság az ügyben, szükség esetén a felek meghallgatása alapján, tizenöt napon belül nemperes
eljárásban határoz. A nemperes eljárás iránti kérelem benyújtásának a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.
A Fõvárosi Bíróság végzése ellen fellebbezésnek nincs helye.
(8) A (2)–(5) bekezdésben foglalt határozatok ellen kizárólag az az ügyfél élhet jogorvoslati kérelemmel, aki a hatósági
eljárásban részt vett.
(9) Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett a (2)–(5) bekezdésben foglalt adatszolgáltatási kötelezettséget nem
vagy nem megfelelõen teljesíti, a Hatóság bírságot szab ki, amelynek mértéke – a jogsértõ elõzõ évben elért 49. §
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(11) bekezdése szerinti nettó árbevételét és a jogsértés ismételtségét figyelembe véve – a jogsértõ nettó
árbevételének legfeljebb 0,05%-a, de legalább 100 000 Ft. Árbevételi adatok, vagy árbevétel közlésének hiányában
a bírság mértéke legalább ötvenezer forint, legfeljebb százmillió forint. Ezen túlmenõen az adatszolgáltatás nem, vagy
nem megfelelõ teljesítése esetén a Hatóság ötvenezer forinttól hárommillió forintig terjedõ bírsággal sújthatja
– ismételt jogsértés esetén sújtani köteles – a jogsértõ szolgáltató vezetõ tisztségviselõjét is.
(10) A (9) bekezdésben foglalt határozatok ellen e törvény szerinti jogorvoslatnak van helye.
(11) A bírság összegének meghatározása során a Hatóság köteles mérlegelni és egymáshoz viszonyítani az ügy összes
körülményeit, a jogsértõ árbevételét, az adatszolgáltatás nem teljesítésével okozott hátrányok súlyát.
(12) Az adatszolgáltatásra – az (1) bekezdésben foglalt felhívás esetében is – megfelelõ teljesítési határidõt kell
meghatározni.
(13) Az (1)–(5) bekezdés szerinti adatszolgáltatás során az adatszolgáltató felelõs az adat tartalmának
megfelelõségéért, idõszerûségéért, hitelességéért, pontosságáért, ellenõrizhetõségéért és helyességéért.

Jogkövetkezmények
48. § (1) A Hatóság az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály, valamint az általános szerzõdési feltételekben
foglaltak megsértõjével (a továbbiakban: jogsértõ) szemben jogkövetkezményt alkalmazhat a jelen alcímben
meghatározottak szerint.
(2) A jogkövetkezmény alkalmazása során a Hatóság az egyenlõ elbánás elvét követve a fokozatosság és az
arányosság elvére tekintettel jár el; a jogsértés súlyához, illetve ismétlõdéséhez igazodóan alkalmazza a fokozatosság
elvét, valamint az eset összes körülményéhez és a jogkövetkezmény által elérni kívánt célhoz képest arányos
jogkövetkezményt alkalmaz, figyelembe véve, hogy a kiszabott bírság alkalmas legyen a jogsértést elkövetõ vagy más
személy további jogsértéstõl való visszatartására.
49. § (1) A Hatóság a jogkövetkezményt, valamint annak mértékét – a jogsértés jellegétõl függõen – a jogsértés súlyára, 
a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, idõtartamára, a jogsértõ által a jogsértéssel elért vagyoni elõnyre,
valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára,
illetve a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhetõ egyéb szempontokra tekintettel
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt mérlegelési szempontok alkalmazása nélkül, amennyiben a jogsértés csekély súlyú
és ismételtség nem állapítható meg, a Hatóság – a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett –
megfelelõ határidõ tûzésével felhívhatja a jogsértõt a jogsértõ magatartás megszüntetésére, a jövõbeni jogsértésektõl 
való tartózkodásra, valamint a jogszerû magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit.
(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti felhívás az ügy összes körülményeire tekintettel nem alkalmazható vagy nem
lenne a jogsértés megszüntetésére vonatkozó kötelezettség kikényszerítésére hatékony eszköz, a Hatóság – a felhívás
mellõzésére vonatkozó indokolás nélkül – a jogsértõ magatartás tanúsítását megtiltja, illetve az elektronikus
hírközlésre vonatkozó szabályban foglaltak érvényesítése keretében kötelezettséget állapíthat meg, további
jogkövetkezményeket alkalmazhat vagy hatósági szerzõdést köthet a jogsértõvel.
(4) A Hatóság bírságot szabhat ki a jogsértõvel szemben, melynek a felsõ határa
a) elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályban, a szolgáltató bejelentésében vagy az általános szerzõdési
feltételekben foglaltaktól való jogszabályba ütközõ eltérés, illetve bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén
a jogsértõ árbevételének 0,25%-a;
b) a szabálytalanul forgalomba hozott, forgalmazott elektronikus hírközlõ berendezés minden darabja után a nettó
beszerzési érték ötszöröse;
c) szabálytalan vagy jogszerûtlen, engedély nélküli rádiófrekvencia-, illetve azonosítóhasználat esetén a jogsértõ
árbevételének 1%-a;
d) a jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltató számára határozatban megállapított kötelezettség teljesítésének
elmulasztása, illetve késedelmes vagy nem megfelelõ teljesítése esetén a jogsértõ árbevételének 0,5%-a; 
e) egyéb, az a)–d) pontban nem szereplõ piacszabályozási ügyekben, elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály
megsértése esetén a jogsértõ árbevételének 0,1%-a;
f) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal kapcsolatos – e törvényben meghatározott – kötelezettségek megsértése
esetén a jogsértõ szolgáltató árbevételének 0,5%-a;
g) árbevételi adatok vagy árbevétel közlésének hiányában a bírság mértéke legalább ötvenezer forint, de legfeljebb
százmillió forint.
(5) Ismételt jogsértés esetén a Hatóság ötvenezer forinttól hárommillió forintig terjedõ bírsággal sújthatja a jogsértõ
szervezet vezetõ tisztségviselõjét a jogsértés súlyához, jellegéhez, és az egyedi ügy sajátosságaihoz mérten.
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(6) Súlyos vagy ismételt ügyfél általi szerzõdésszegés esetében a Hatóság jogosult – a hatósági szerzõdés eltérõ
rendelkezése hiányában – a hatósági szerzõdést azonnali hatállyal felmondani.
(7) A Hatóság
a) kötelezheti a jogsértõt a határozatban foglalt közleménynek vagy a határozatnak a jogsértõ internetes honlapjának 
nyitóoldalán vagy sajtótermékben történõ közzétételére a határozatban meghatározott módon és ideig;
b) a jogsértõ költségén a jogszabálysértést megállapító határozatát vagy a határozatban foglalt közleményt országos
napilapban is nyilvánosságra hozhatja, különösen, ha ez súlyos érdeksérelem megelõzését, illetve csökkentését
szolgálja;
c) a kötelezettségek súlyos és ismétlõdõ megsértése esetén 10–90 napig terjedõ idõtartamra felfüggesztheti az
elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogosultságot, illetve a rádiófrekvenciák és azonosítók
használatára vonatkozó engedélyeket;
d) kiemelten súlyos és ismételt jogsértés esetén megtilthatja az elektronikus hírközlési tevékenység végzését,
visszavonhatja a rádiófrekvenciák és azonosítók használatára vonatkozó engedélyeket;
e) elrendelheti a frekvenciahasználati jog kényszerértékesítését vagy haszonbérbe adását;
f) elrendelheti a piacelemzést követõen kiszabott kötelezettségek tekintetében a versenyt jelentõs mértékben
hátráltató szolgáltatás vagy szolgáltatáscsomag nyújtásának beszüntetését vagy késleltetését; 
g) a 2 hónapot meghaladó lejárt határidejû frekvencia-, vagy azonosítóhasználati díjtartozásról a Hatóság értesítést
küld, a 3 hónapot meghaladó lejárt határidejû frekvencia-, vagy azonosítóhasználati díjtartozás esetén a jogosított
engedélyeit (a frekvenciakijelölést, rádióengedélyt, illetve az azonosítókijelölést) a Hatóság visszavonja;
h) egyéb, jogszabályban meghatározott szankciót alkalmazhat.
(8) A (4)–(7) bekezdésben meghatározott jogkövetkezmények együttesen is megállapíthatók.
(9) A bírság ismételt jogsértés esetén ismételten is kiszabható.
(10) Ismételt jogsértésnek minõsül, ha a jogsértõ a jogerõs hatósági határozatban megállapított jogsértõ magatartást
ugyanazon jogalapon és elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály tekintetében, ugyanazon tárgykörben valósítja
meg.
(11) E § alkalmazása szempontjából árbevétel alatt az eljárás résztvevõjének hírközlési tevékenységgel kapcsolatos
értékesítésbõl származó – a határozat meghozatalának idõpontjához képest – elõzõ üzleti évi nettó árbevételét kell
érteni.
50. § Rádiófrekvencia jogszerûtlen, engedély nélküli használata esetében a Hatóság jogosult a jogsértõ tevékenység
folytatásához használt vagy jogosultság nélkül használt eszközt, illetve berendezést az Elnök rendeletében
meghatározott eljárás szerint lepecsételni, valamint lefoglalni.

V. FEJEZET
A HATÓSÁG EGYES ELJÁRÁSAI
51. § A Hatóság egyes eljárásaiban a Ket. és e törvény szabályait az egyes eljárástípusok keretében meghatározott
eltérésekkel alkalmazza.

Nyilvántartások vezetése
52. § (1) A Hatóság hatósági feladatainak ellátása során hatósági nyilvántartásokat vezet.
(2) A Hatóság nyilvántartást vezet különösen:
a) az elektronikus hírközlési szolgáltatókról és az általuk nyújtott szolgáltatásokról;
b) az elektronikus hírközlési tevékenység elektronikus hírközlõ hálózaton történõ végzéséhez vagy a szolgáltatás
nyújtásához szükséges interfész bejelentésekrõl;
c) az egyetemes hírközlési szolgáltatók ellenõrzéséhez szükséges adatokról;
d) az elektronikus hírközlési építmények több szolgáltató által megvalósuló közös eszközhasználatáról;
e) az Elnök rendeletében meghatározott egyedi engedélyekrõl;
f) a Hatósághoz benyújtott referenciaajánlatokról és hálózati szerzõdésekrõl;
g) a nem azonosítható hívószámokról;
h) a nem harmonizált frekvenciahasználatú rádióalkalmazások rádióberendezéseinek belföldi forgalomba
hozataláról.
(3) A hatósági nyilvántartásokban szereplõ közérdekû adatokat bárki megismerheti, kivéve, ha jogszabály a hatósági
nyilvántartásba való betekintést kifejezetten korlátozza.
(4) A Hatóság jogszabályban hatáskörébe utalt feladatainak körében egyéb nyilvántartásokat vezet a fõigazgató által
meghatározott egyéb adatokról, az adat- és minõsített adatvédelemre, valamint a közérdekû adatok nyilvánosságára
vonatkozó jogszabályoknak megfelelõen.
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Általános hatósági felügyelet
53. § (1) A Hatóság kérelemre vagy hivatalból – feladat- és hatáskörének keretében – jogosult hatósági ellenõrzés vagy
hatósági eljárás keretében felügyelni az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály, érvényesülését, betartását,
valamint az általános szerzõdési feltételekben foglaltak teljesítését.
(2) Amennyiben a Hatóság, hatósági döntésének ellenõrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntés
megsértését, az ügy összes körülményei, az ellenõrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony
jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a hatósági döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti
végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. 
(3) Az általános hatósági felügyelet keretében feltárt jogsértések esetében a Hatóság az e törvényben meghatározott
jogkövetkezményeket alkalmazhatja.
53/A. § (1) Az általános hatósági felügyeleti eljárást megelõzheti hatósági ellenõrzés.
(2) E hatósági ellenõrzésre a Ket. hatósági ellenõrzésre vonatkozó rendelkezései irányadók azzal, hogy amennyiben az 
Elnök vagy a Hivatal a hatósági ellenõrzés eredményeként nem állapít meg jogszabálysértést vagy eljárás
megindítására, kezdeményezésére okot adó tényt, körülményt, akkor az Elnök vagy a Hivatal – saját hatásköre
keretében – e döntést az ügyiratra feljegyzi és egyéb eljárási cselekményt nem tesz.
(3) A (2) bekezdésben foglalt ügyiratra feljegyzett döntés tartalmáról az Elnök, illetve a Hivatal hivatalos levél
formájában értesíti az ellenõrzés alá vont ügyfelet.
(4) A hatósági ellenõrzés eredményeként, hatósági hatásköre keretében az Elnök, illetve a Hivatal felhívhatja az
ügyfelet – a jogszabály vagy a hatósági határozat megsértésének pontos megjelölésével – a jogszabály vagy
a hatósági határozat megsértésének megszüntetésére és szükség esetén az eredeti állapot helyreállítására.
(5) A (4) bekezdésben foglalt felhívás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs. A felhívást a felhívott ügyfél a felhívás
nem teljesítése esetében indított hatósági eljárás eredményeként hozott érdemi hatósági határozat vagy az eljárást
megszüntetõ végzés elleni jogorvoslatban támadhatja meg.

Piacfelügyelet
54. § (1) Az Elnök és a Hivatal – saját hatósági hatásköre keretében – az elektronikus hírközlési piac zavartalan,
eredményes mûködésének, az elektronikus hírközlési tevékenységet végzõk, az elõfizetõk és a felhasználók érdekei
védelmének, a tisztességes és hatékony piaci verseny fenntartásának elõsegítése, valamint e törvény egyéb céljai
megvalósítása érdekében hatósági felügyeleti jogkörében piacfelügyeleti tevékenységet végez.
(2) A Hatóság piacfelügyeleti tevékenysége során figyelemmel kíséri az elektronikus hírközlési piac mûködését, az
arra vonatkozó elektronikus hírközlési szabályokban, valamint az elõfizetõi szerzõdésben foglaltak érvényesülését és
arról – nem hatósági hatáskörben – elemzést, értékelést készít.
(3) A Hatóság az elõzõ év piacfelügyeleti tapasztalatainak figyelembevételével – az Elnök és a Hivatal piacfelügyeleti
tervét egységesen tartalmazó – éves piacfelügyeleti tervet készít a tárgyévet megelõzõ év december 1-jéig, és azt
tizenöt napon belül az internetes oldalán közzéteszi. A piacfelügyeleti tervet az Elnök hagyja jóvá. A terv az elsõ félév
tapasztalatai alapján a félév végén felülvizsgálható, és amennyiben szükséges, az Elnök jóváhagyásával módosítható.
A módosított piacfelügyeleti tervet a Hatóság a módosítás jóváhagyásától számított tizenöt napon belül internetes
oldalán közzéteszi.
(4) A piacfelügyeleti eljárás hivatalból indul.
(5) A piacfelügyeleti eljárás céljaként és eredményeként az Elnök és a Hivatal saját eljárásában valamennyi ügyfélre
vonatkozó, egységes, egybefoglalt hatósági döntésében
a) értékeli az eljárás tárgyát képezõ szolgáltatásokkal, tevékenységekkel összefüggõ jogérvényesülést, amelynek
keretében megállapítja a jogsértések megtörténtét, azokat egyenként és összességükben, egymásra tekintettel is
értékeli, valamint meghatározza a jogkövetkezményeket, 
b) meghatározza a jogsértések megelõzésével, az önkéntes jogérvényesülés elõmozdításával, a piaci folyamatok
zavartalan mûködésével kapcsolatos állami beavatkozás irányait, módszerét, fejlesztésének, esetleges átalakításának
szempontjait, hírközlés-politikai következtetéseit.
(6) Az Elnök és a Hivatal piacfelügyeleti döntésében szükség szerint kötelezettségeket állapíthat meg és azok
teljesítésének feltételeit is meghatározhatja.
(7) A Hatóság évente – az Elnök és a Hivatal piacfelügyeleti tevékenységét egységesen tartalmazó – beszámolót készít 
a piacfelügyeleti tervében foglaltak teljesítésérõl, piacfelügyeleti tevékenységének eredményérõl, megállapításairól,
valamint a piacfelügyeleti döntések alapján felmerülõ jogszabály-módosítási javaslatokról. A beszámolót a Hatóság
annak – Elnök általi – elfogadásától számított tizenöt napon belül internetes honlapján közzéteszi.
(8) Az Elnök és Hivatal piacfelügyeleti terven kívül is folytathat hivatalból piacfelügyeleti tevékenységet.
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54/A. § (1) A piacfelügyeleti eljárást – ideértve a piacfelügyeleti terv alapján indítandó piacfelügyeleti eljárást is –
megelõzheti piacfelügyeleti ellenõrzés.
(2) A piacfelügyeleti ellenõrzésre a Ket. hatósági ellenõrzésre vonatkozó rendelkezései irányadók azzal, hogy
amennyiben az Elnök vagy a Hivatal a piacfelügyeleti ellenõrzés eredményeként nem állapít meg jogszabálysértést
vagy eljárás megindítására, kezdeményezésére okot adó tényt, körülményt, akkor az Elnök vagy a Hivatal – saját
hatásköre keretében – e döntést az ügyiratra feljegyzi és egyéb eljárási cselekményt nem tesz.
(3) A (2) bekezdésben foglalt ügyiratra feljegyzett döntés tartalmáról az Elnök, illetve a Hivatal hivatalos levél
formájában értesíti az ellenõrzés alá vont ügyfelet.
(4) A piacfelügyeleti ellenõrzés eredményeként, hatósági hatásköre keretében az Elnök, illetve Hivatal felhívhatja
az ügyfelet – a jogszabály vagy a hatósági határozat megsértésének pontos megjelölésével – a jogszabály vagy
a hatósági határozat megsértésének megszüntetésére és szükség esetén az eredeti állapot helyreállítására.
(5) A (4) bekezdésben foglalt felhívás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs. A felhívást a felhívott ügyfél a felhívás
nem teljesítése esetében indított hatósági eljárás eredményeként hozott érdemi hatósági határozat vagy az eljárást
megszüntetõ végzés elleni jogorvoslatban támadhatja meg.

Egyedi engedélyek
55. § (1) Rádiófrekvenciák használati jogát – jogszabályban meghatározott esetekben – a Hatóság döntése
(frekvenciakijelölés, valamint rádióengedély) alapján lehet megszerezni. Jogszabályban meghatározott esetekben
frekvenciakijelölés és rádióengedély, kizárólag versenyeztetési eljárás (árverés, pályázat) eredményeként megszerzett
frekvenciahasználati jogosultság alapján kérhetõ. Az árverés, illetve pályázat esetén frekvenciahasználati
jogosultságról hatósági szerzõdés is köthetõ.
(2) A polgári célú frekvenciák használatára vonatkozó frekvenciakijelölést, és rádióengedélyt, valamint árverés, illetve
pályázat esetén frekvenciahasználati jogosultságot a Hatóság, a nem polgári célú frekvenciakijelölést, illetve
rádióengedélyt a Hatóság a nem polgári célú frekvenciagazdálkodó, önálló hatáskörrel rendelkezõ szervezeti egysége, 
a KFGH útján adja ki. 
(3) A frekvenciahasználati joggal kapcsolatos hatósági eljárásban a Hatóság nyílt, tárgyilagos, átlátható és hátrányos
megkülönböztetéstõl mentes szabályok alapján határoz a frekvenciahasználati jog kiadásáról. A frekvenciahasználati
joggal vagy jogosultsággal kapcsolatos hatósági eljárások részletes szabályait az Elnök rendeletben határozza meg.
(4) A frekvenciahasználati joggal kapcsolatos hatósági eljárás határideje 42 nap. Pályázat vagy árverés útján
megszerezhetõ jogosultságok esetén az ügyintézés határideje legfeljebb nyolc hónappal meghosszabbítható.
(5) Az e törvényben szabályozott frekvenciagazdálkodási hatósági eljárás az ügy eldöntéséhez szükséges mûszaki
vizsgálatok és a nemzetközi koordináció befejezõdéséig felfüggeszthetõ.
(6) A Hatóság a rádióspektrum hatékony és megfelelõ használata, a káros zavarások elkerülése érdekében vagy
közegészségügyi szempontok alapján a frekvenciahasználatot korlátozhatja vagy megtagadhatja.
(7) A közszolgálati médiaszolgáltatóra rótt közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges
frekvenciahasználati jogosultság kiadása során a közszolgálati médiaszolgáltató kérelme elsõbbséget élvez.
(8) A Hatóságnak a frekvenciahasználatra irányuló kérelmet el kell utasítania, ha
a) a kérelem teljesítése mûszaki vagy frekvenciagazdálkodási okból nem lehetséges;
b) a frekvencia használata a meglévõ vagy tervezett frekvenciafelhasználásokban káros rádiófrekvenciás zavart
okozna;
c) a kérelmezõnek lejárt határidejû frekvenciadíj-fizetési kötelezettsége van a Hatósággal szemben.
(9) A frekvenciahasználati jog jogosítottjának kérelmére a frekvenciahasználati jogot a hatóság visszavonja.
A visszavonás egyéb feltételeit az Elnök rendeletben állapítja meg.
(10) Amennyiben a médiaszolgáltatási jogosultság mûsorszolgáltatási vagy hatósági szerzõdésen alapul, a mûsor
szórására vonatkozó rádióengedély a szerzõdésben foglalt határozott idõtartam leteltének napjával vagy a szerzõdés
közös megegyezéssel történõ megszüntetése esetében a megszüntetés napjával – külön anyagi jogi visszavonásra
irányuló hatósági eljárás és hatósági döntés nélkül – megszûnik.
(11) Amennyiben a médiaszolgáltatási jogosultság mûsorszolgáltatási vagy hatósági szerzõdésen alapul, a mûsor
szórására vonatkozó rádióengedély a szerzõdés Médiatanács általi felmondása alapján történõ megszûnése napjával
– külön anyagi jogi visszavonásra irányuló hatósági eljárás és hatósági döntés nélkül – megszûnik.
(12) A (11) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók a felmondás tárgyában hozott hatósági határozat bírósági
felülvizsgálata keretében kért végrehajtás felfüggesztése tekintetében a bíróság által meghozott elsõfokú döntésig,
továbbá nem alkalmazhatók – a vonatkozó közigazgatási per jogerõs lezárásáig – amennyiben a felmondás tárgyában
hozott hatósági határozat végrehajtását a bíróság felfüggesztette.
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(13) A rádióengedély tartalmazza az engedély hatályát és a (10)–(12) bekezdések szerinti megszûnésének eseteit.
(14) A mûsorszórásra felosztott frekvenciák frekvenciahasználati jogosultságával, kijelölésével és rádióengedélyével
kapcsolatos részletes szabályokat a mûsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló törvény,
a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló Elnök által kiadott
rendelet, valamint az Elnök a frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló rendeletben állapítja meg.
55/A. § (1) Az azonosítókkal való gazdálkodás során biztosítani kell a szolgáltatások zavarmentes, egyértelmû
elérhetõségét, a piaci szereplõk esélyegyenlõségét, az azonosítók hatékony, a felhasználók és a szolgáltatók érdekeit
érvényesítõ felhasználását.
(2) A felosztott azonosítók résztartományai kizárólagos használati jogának egy késõbbi idõpontban történõ
megszerzését (lekötési engedély), a lekötött azonosítók meghatározott résztartományonkénti vagy egyedi
azonosítónkénti használatát (kijelölési engedély) a Hatóság engedélyezi. Az azonosító kijelölésének nem feltétele
a lekötés, a kijelölési engedélyt a Hatóság lekötési engedély nélkül is kiadhatja.
(3) A Hatóság határozatát a szolgáltatások megvalósításának erõforrás- és idõszükségletére figyelemmel hozza meg.
(4) Az azonosító használatot a Hatóság ellenõrzi. Az engedélyezési és ellenõrzési eljárás szabályait az Elnök
rendeletben állapítja meg.

Zavarelhárítás
56. § (1) Elektronikus hírközlõ berendezést, nagyfrekvenciás berendezést, valamint minden olyan berendezést amely
mûködése közben nagyfrekvenciás jelet vagy mellékhatást kelt, továbbá azokat a villamos vagy elektronikus
alkatrészeket tartalmazó berendezéseket (a továbbiakban együtt: villamos vagy elektronikus berendezés), amelyek
alkalmasak arra, hogy elektromágneses zavart okozzanak, vagy amelyek mûködésére ilyen zavar hatással lehet, úgy
kell üzemben tartani, hogy az más, zavarérzékenység szempontjából egyébként megfelelõ villamos vagy elektronikus
berendezés mûködésében zavart ne okozzon.
(2) A hírközlõ berendezés mûködésében zavart okozó berendezés üzemben tartója köteles a zavart megelõzni,
a keletkezett zavart megszüntetni.
(3) A Hatóság köteles a zavart okozó villamos vagy elektronikus berendezés üzemben tartóját a zavar
megszüntetésére felszólítani. Ha az üzemben tartó a zavart a mûszakilag elengedhetetlenül szükséges idõtartamon
belül a felszólítás ellenére sem szünteti meg, a Hatóság határozattal elrendeli a berendezés zavarszûrését, áthelyezését 
vagy üzemidejének korlátozását, illetõleg a zavar más módon való megszüntetését.
(4) A (3) bekezdésben foglalt határozat meghozatalának akkor is helye van, ha a zavart okozó villamos vagy
elektronikus berendezés zavarkibocsátás szempontjából megfelelõ és használata jogszerû, kivéve, ha a zavart költség
nélkül vagy csekély költséggel – a zavarérzékenység szempontjából megfelelõ zavart villamos vagy elektronikus
berendezés áthelyezésével vagy tartozékainak megváltoztatásával – meg lehet szüntetni.
(5) A zavar elhárításának költségei, ha a zavart okozó villamos vagy elektronikus berendezés nem megfelelõ, vagy
használata jogszerûtlen volt, az üzemben tartót, ha a zavart villamos vagy elektronikus berendezés zavarérzékenység
szempontjából nem megfelelõ, akkor annak üzemben tartóját terhelik.”

Eljárás jogvitában
57. § (1) Az a szolgáltató vagy egyéb vállalkozás, akinek egy másik szolgáltató elektronikus hírközlésre vonatkozó
szabályban, az ez alapján kötött szerzõdésben, vagy e törvény szerinti hálózati szerzõdésben meghatározott,
elektronikus hírközlést érintõ jogát vagy jogos érdekét megsértette (a továbbiakban: jogvita), a Hatósághoz fordulhat.
(2) A Hatóság az (1) bekezdésben meghatározott ügyekben tanácsban jár el.
(3) A Hatóság eljáró tanácsának (a továbbiakban: eljáró tanács) elnöke és két tagja van.
(4) Az eljáró tanács elnöke az Elnök, vagy – a Szervezeti és Mûködési Szabályzatban szabályozott módon –
az Elnökhelyettes.
(5) Az eljáró tanács két tagját az Elnök jelöli ki a Hatóság vezetõ beosztású alkalmazottai közül.
(6) Az eljáró tanács eljárására vonatkozó – e törvényben nem szabályozott – rendelkezéseket a Szervezeti és Mûködési 
Szabályzat tartalmazza.
58. § (1) A jogvitás eljárást kezdeményezõ kérelemnek a Ket. kérelemre vonatkozó rendelkezéseiben foglaltakon
túlmenõen tartalmaznia kell az 57. § (1) bekezdésben meghatározottak alapjául szolgáló tényeket, körülményeket,
a kérelmezõ jogsérelmének alapját képezõ konkrét jogszabályi, és szerzõdésbeli rendelkezéseket, valamint jogának
vagy jogos érdekének igazolását.
(2) Amennyiben a kérelmezõ a szerzõdés létrehozását, tartalmának megállapítását kéri az eljáró tanácstól, köteles
szövegszerûen – egyértelmûen és világosan – megjelölni a létrehozni, megállapítani kért szerzõdéses tartalmat.
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(3) A kérelemben bizonyítási indítvány is elõterjeszthetõ, valamint abban nyilatkozni kell arról, hogy a kérelmezõ
kéri-e tárgyalás tartását.
(4) Amennyiben a jogvitás eljárás megindítása iránti kérelem nem vagy nem megfelelõen tartalmazza
a (2) bekezdésben foglaltakat, az eljáró tanács legfeljebb nyolc napos teljesítési határidõvel hiánypótlásra hívja fel
a kérelmezõt. Amennyiben a hiánypótlást – határidõben – a kérelmezõ nem vagy nem megfelelõen teljesíti, az eljáró
tanács a kérelmet tizenöt napon belül érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
(5) Amennyiben a jogvitás eljárás megindítása iránti kérelem nem vagy nem megfelelõen tartalmazza
a (3) bekezdésben foglaltakat, abban az esetben az eljáró tanács öt napos teljesítési határidõvel hiánypótlásra hívja fel
a kérelmezõt. Amennyiben a hiánypótlást – határidõben – a kérelmezõ nem vagy nem megfelelõen teljesíti, az eljáró
tanács a szerzõdés létrehozása, illetve tartalmának megállapítása körében mellõzi a döntéshozatalt és az ügy tárgya,
illetve a jogsértés tekintetében a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, vagy megszünteti az eljárást.
(6) A kérelmet az eljáró tanács – amennyiben érdemi vizsgálat nélkül nem utasítja el – megküldi az ellenérdekû
ügyfélnek, és legfeljebb tíznapos határidõ tûzésével felhívja nyilatkozatának és bizonyítékainak elõterjesztésére,
valamint azok ellenérdekû ügyfél részére történõ egyidejû megküldésére.
(7) Az eljárás során az eljáró tanács megkísérli egyezség létrehozását a felek között.
59. § (1) Az eljáró tanács bármelyik fél kérelmére tárgyalást tart, melyen a felek és egyéb érdekeltek személyesen vagy
képviselõik útján jelen lehetnek, nyilatkozatot és észrevételt tehetnek, a tárgyalás befejezéséig bizonyítékaikat
elõterjeszthetik. A tárgyalás nem nyilvános.
(2) A tárgyalásra szabályszerûen idézettek, értesítettek távolmaradása a tárgyalás megtartását és az ügy elintézését
nem gátolja. Távolmaradását azonban az idézett, értesített alapos okkal elõzetesen kimentheti, ez esetben az eljáró
tanács a tárgyalást elhalaszthatja.
(3) A tárgyalás elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. Az eljáró tanács azonban, ha a meg nem jelentek
valamelyikének meghallgatását szükségesnek tartja, erre tekintettel – új tárgyalási határnap kitûzésével – a tárgyalást
elhalaszthatja.
(4) E törvény eltérõ rendelkezése hiányában a kérelemben foglaltak tény- és jogalapját a kérelmezõ köteles hitelt
érdemlõen bizonyítani.
(5) Az eljáró tanács az ellenérdekû ügyfelet adatszolgáltatásra, nyilatkozattételre kötelezheti.
(6) Az eljáró tanács a folyamatban lévõ ügyben kérelemre vagy hivatalból ideiglenes intézkedéseket tehet,
amennyiben megállapítható, hogy e törvény szabályainak, különösen alapelveinek megszegése miatt az ideiglenes
intézkedés hiányában súlyos, másként el nem hárítható jog-, illetve érdeksérelem következik be, vagy ennek veszélye
áll fenn, és az intézkedés miatti hátrány nem haladja meg az intézkedéssel elérhetõ elõnyöket.
(7) Ideiglenes intézkedésként az eljáró tanács megtilthatja a tevékenység gyakorlását, meghatározhatja
a tevékenység gyakorlásának feltételeit, továbbá kötelezettséget határozhat meg.
(8) Az ideiglenes intézkedés hatálya az eljárás jogerõs lezárásáig tart. Az ideiglenes intézkedést az eljáró tanács az
eljárás során kérelemre vagy hivatalból módosíthatja, megszüntetheti.
(9) Amennyiben az eljáró tanács ideiglenes intézkedést alkalmaz, az intézkedést elrendelõ végzés ellen az ügyfél
a Fõvárosi Bírósághoz jogorvoslati kérelemmel fordulhat. A bíróság az ügyben tizenöt napon belül nemperes
eljárásban határoz. A Fõvárosi Bíróság végzése ellen fellebbezésnek nincs helye. A kérelem benyújtásának a végzés
végrehajtására nincs halasztó hatálya.
(10) Az ideiglenes intézkedés elutasítása tárgyában az eljáró tanács nem hoz külön végzést, az elutasítás indokait
a jogvitás eljárást lezáró érdemi döntésben határozza meg.
60. § (1) Az eljáró tanács jogvitás eljárásban jogosult az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály alapján fennálló
szerzõdéskötési kötelezettség esetén a feleknek a szerzõdés tartalmára vonatkozó megegyezése hiányában – 58. §
(2) bekezdésben foglaltaknak megfelelõ kérelem esetén – a szerzõdés létrehozására, módosítására, és a szerzõdés
tartalmának megállapítására.
(2) Amennyiben az e törvény szerint az elektronikus hírközlési szolgáltatás ellenértékére kiterjedõen is indítható
jogvitás eljárás, az eljáró tanács megtilthatja az ellenérték további alkalmazását, egyidejûleg e törvény keretei között
megállapíthatja a jogszerû árat és kötelezheti az elektronikus hírközlési szolgáltatót a jogszerû ár alkalmazására.
(3) A referenciaajánlattal, illetve a kötelezett szolgáltató és a jogosult szolgáltató között referenciaajánlat alapján vagy 
azon kívül hozzáférés, illetve összekapcsolás tárgyában kötendõ szerzõdéssel kapcsolatos jogvitákban az eljáró tanács
külön jogszabályban meghatározott eltérésekkel jár el.
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61. § (1) Amennyiben szolgáltatók között felmerült jogvitában a Hatóság mellett más tagállami elektronikus hírközlési
szabályozó hatóság is érintett, a jogvitában a Hatóság eljárása során köteles kikérni a jogvitában érintett más tagállami
elektronikus hírközlési szabályozó hatóságok véleményét.
(2) A jogvita rendezése érdekében a Hatóság köteles együttmûködni a Hatóságot megkeresõ más tagállami
elektronikus hírközlési szabályozó hatósággal.

VI. FEJEZET
PIACSZABÁLYOZÁSI ELJÁRÁSOK
Piacmeghatározás, jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek elõírása
62. § (1) Az Elnök azonosítja az érintett piacokat; elemzi az érintett piacokon fennálló versenyt, valamint annak
hatékonyságát, és amennyiben azokon a verseny nem hatékony,
a) azonosítja az érintett piacokon a jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatót,  szolgáltatókat; valamint 
b) a jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatóra, szolgáltatókra a XI–XIV. fejezetben foglalt kötelezettségek közül
a piacelemzés alapján feltárt versenyt korlátozó akadályok által indokolt, azokkal arányos, legalább egy
kötelezettséget ír elõ vagy a jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatóra korábban, az e bekezdés szerinti
piacelemzés elsõ elvégzését megelõzõen jogszabályban, vagy azt követõen a határozatában megállapított legalább
egy kötelezettséget fenntart, illetve módosítja azt.
(2) Az Elnök a piacmeghatározást és a piacelemzést a miniszter által rendeletben meghatározott alapelvek és az
Európai Bizottság harmonizált jogalkalmazásra vonatkozó határozatai és ajánlásai alapján, a versenyjog vonatkozó
szabályai szerint végzi el figyelembe véve a földrajzi piacon a versenyfeltételekben, és a fogyasztók jellemzõiben
megjelenõ eltéréseket.
(3) A piacelemzés alapján az Elnök jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatóként azonosítja azt a szolgáltatót,
amelyik valamely olyan érintett piacon, amelyen a gazdasági verseny nem  hatékony, egyedül vagy más szolgáltatóval
közösen gazdasági erõfölényben van, azaz olyan gazdasági helyzetben van, amely lehetõvé teszi, hogy
a tevékenységét a versenytársaktól, a vevõktõl, és végsõ soron a fogyasztóktól nagymértékben függetlenül folytassa.
(4) A jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltató azonosítása során az Elnök figyelembe veszi, hogy egy érintett
piacon jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltató egy kapcsolódó vagy azzal szoros kapcsolatban lévõ piacon is
jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatónak minõsülhet, amennyiben az adott érintett piac és a kapcsolódó piac
közötti kapcsolatból eredõen a szolgáltató az egyik piacon fennálló gazdasági erejét átviheti a másik piacra, és ezzel
gazdasági erejét erõsítheti. A kapcsolódó piacon, amennyiben indokolt, az arányosság elvét követve, a jelentõs piaci
erõvel rendelkezõ szolgáltató számára a XI–XIV. fejezetben foglalt kötelezettségek írhatók elõ, kivéve a 106. §-ban
foglalt kötelezettséget.
(5) Amennyiben az Elnök a piacelemzés alapján egy, a piacelemzés megkezdésének idõpontjában jelentõs piaci
erõvel rendelkezõ szolgáltatónak minõsülõ szolgáltatót nem határoz meg jelentõs piaci erõvel rendelkezõ
szolgáltatóként, határozatában megszünteti az ilyen szolgáltató jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatóként való
azonosítását.
(6) Az Európai Bizottság határozatában megállapított, a Magyar Köztársaság földrajzi területét is érintõ, az Európai
Gazdasági Térség tagállamai közötti piac esetében az Elnök a jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltató azonosítását
az érintett, az Európai Gazdasági Térség tagállamainak elektronikus hírközlési szabályozó hatóságaival
együttmûködve végzi el.
63. § (1) Az Elnök az azonosított jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatóra az azon a piacon, amelyen a szolgáltató
jelentõs piaci erõvel rendelkezik, a piacelemzés által feltárt, versenyt korlátozó akadályok által indokolt, azokkal
arányos mértékû kötelezettséget vagy kötelezettségeket ír elõ a XI–XIV. fejezetben meghatározott kötelezettségfajták 
közül, vagy hatályában fenntartja, illetve módosítja a jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatóra korábban
megállapított kötelezettséget.
(2) Az Európai Bizottság határozatában megállapított, a Magyar Köztársaság földrajzi területét is érintõ, az Európai
Gazdasági Térség tagállamai közötti piac esetében az Elnök a kötelezettségek elõírását, hatályban tartását,
módosítását vagy hatályon kívül helyezését az Európai Gazdasági Térség érintett tagállamának elektronikus hírközlési
szabályozó hatóságával együttmûködve végzi el.
(3) Amennyiben valamely jelentõs piaci erejû szolgáltató esetében jogutódlás következik be, a szolgáltató kérelmére
az Elnök hatósági szerzõdés keretében rendezheti, hogy a jogutód szolgáltatót vagy szolgáltatókat a jogelõd
szolgáltatókat terhelõ kötelezettségek közül melyik milyen tartalommal terheli.
(4) Amennyiben az Elnök megszünteti egy szolgáltató jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatóként való
azonosítását, határozatában az ilyen szolgáltatót a jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatóként való azonosítására
tekintettel terhelõ valamennyi kötelezettség alkalmazását megszünteti.
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(5) Az Elnök a jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatót terhelõ kötelezettség módosításáról vagy
megszüntetésérõl rendelkezõ határozatában a módosításra, illetve megszüntetésre kerülõ kötelezettséget
a határozatban foglalt átmeneti ideig hatályban tarthatja. A kötelezettség módosítása esetén az Elnök rendelkezik
a módosított kötelezettség hatályba lépése idõpontjáról.
64. § Amennyiben az Elnök – kivételes és indokolt esetben – a XI–XIV. fejezetben meghatározottaktól eltérõ,
hozzáféréssel vagy összekapcsolással összefüggõ, illetve funkcionális szétválasztásra vonatkozó kötelezettséget kíván
elõírni egy jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatóra, az erre vonatkozó határozattervezetét részletes indokolással
elõzetesen jóváhagyásra megküldi az Európai Bizottságnak. A határozattervezet megküldésétõl az Európai Bizottság
71. § (5) bekezdése szerinti határozatának meghozataláig az Elnök eljárása felfüggesztésre kerül.
65. § (1) A piacelemzést az érintett piacokon az Elnök rendszeresen, de legalább az elõzõ piacelemzési és kötelezettség
elõírásával kapcsolatos eljárás befejezését követõ három éven belül ismételten elvégzi. Ez az idõszak azonban
legfeljebb három további évvel meghosszabbítható, amennyiben a Hatóság a javasolt meghosszabbításról szóló,
indokolással ellátott értesítést küld a Bizottságnak, és ezzel kapcsolatban a Bizottság az értesítéstõl számított egy
hónapon belül nem emel kifogást.
(2) Az Elnök a Bizottságnak korábban be nem jelentett érintett piacok esetében a piacelemzést a Bizottság által az
érintett termékpiacokról és szolgáltatási piacokról kiadott ajánlás felülvizsgálatának elfogadásától számított két éven
belül folytatja le.
(3) Amennyiben valamely érintett piacon fennálló verseny megítélése szempontjából jelentõs körülmény jut
a Hatóság tudomására, az Elnök a piacelemzést haladéktalanul lefolytatja az adott érintett piacon vagy piacokon.
(4) Amennyiben a lefolytatott piacelemzés eredménye alapján
a) új érintett piac vagy piacok meghatározása, 
b) valamely piac vagy piacok érintett piacként való meghatározásának megszüntetése, 
c) jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltató azonosítása vagy ilyen szolgáltatóként való azonosítás megszüntetése,
vagy
d) jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatóra kötelezettség elõírása, módosítása vagy megszüntetése
válik szükségessé, az Elnök a 40. § és a 62. § szerinti eljárásokat lefolytatva soron kívül határozatot hoz.
66. § (1) Ha a Hatóság a 108/A. § szerinti feltételek fennállása esetén funkcionális szétválasztásra irányuló
kötelezettséget kíván elõírni, határozattervezet formájában javaslatot nyújt be a Bizottsághoz, amely tartalmazza:
a) a Hatóságnak a 108/A. § (1) bekezdés szerinti megállapításait alátámasztó bizonyítékait;
b) az arra vonatkozó bizonyítékokat, hogy ésszerû idõn belül nincs vagy nagyon kicsi az esély arra, hogy kialakuljon
a hatékony és fenntartható infrastruktúraalapú verseny;
c) a Hatóságra, az érintett szolgáltatóra, különösen a szétválasztott szolgáltató által foglalkoztatott munkaerõre, az
elektronikus hírközlési ágazat egészére, valamint – figyelembe véve különösen a társadalmi és területi kohézió
biztosításának szükségességét – az ágazati befektetések ösztönzésére, valamint más érdekeltekre gyakorolt várható
hatás, így különösen az infrastruktúraalapú versenyre gyakorolt várható hatás, és a fogyasztókkal kapcsolatos
esetleges hatások elemzését;
d) azon okoknak az elemzését, amelyek igazolják, hogy ez a kötelezettség lenne az azonosított versenyproblémák,
piaci kudarcok kezelését célzó eszközök végrehajtásának leghatékonyabb eszköze.
(2) A Hatóság által a Bizottsághoz benyújtott határozattervezetnek tartalmaznia kell a következõket: 
a) a szétválasztás pontos jellegét és mértékét, meghatározva különösen a létrejövõ önálló gazdasági egység
jogállását;
b) a létrejövõ önálló gazdasági egység eszközei, valamint az általa szolgáltatandó termékek vagy szolgáltatások
megjelölését;
c) a létrejövõ önálló gazdasági egység által foglalkoztatott munkavállalók személyzeti függetlenségét biztosító
vezetési szabályokat és a kapcsolódó ösztönzõ rendszert;
d) a kötelezettségek teljesítését biztosító szabályokat;
e) a gazdasági tevékenység – különösen más érdekeltekkel szembeni – átláthatóságát biztosító szabályokat; és
f) a kötelezettségek teljesítését biztosító intézkedéseket, beleértve az éves jelentés közzétételét is. 
(3) Az Európai Bizottság által a határozattervezetrõl meghozott döntést követõen a Hatóság a 62–66. §-ban foglaltak
szerint elvégzi az intézkedéssel érintett piacok összehangolt elemzését. Értékelése alapján a Hatóság a 62–66. §
rendelkezéseivel összhangban dönt a kötelezettségek megállapításáról, fenntartásáról, módosításáról vagy
visszavonásáról. Ha a funkcionális szétválasztásra kötelezett vállalkozás a Hatóság határozata alapján valamely érintett 
piacon jelentõs piaci erõvel rendelkezõnek minõsül, akkor vele szemben e piac tekintetében megállapítható bármely,
a XII. fejezetben meghatározott kötelezettség, és a 62–65. § alapján elõírt bármely egyéb kötelezettség.
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(4) Ha az egy vagy több érintett piacon jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltató elõzetesen – a tervezett
jogügyletet megelõzõen legalább 90 nappal – tájékoztatja a Hatóságot, hogy 
a) a helyi hozzáférési hálózati eszközei teljes egészét vagy jelentõs részét más tulajdonában lévõ, önálló jogi
személyre kívánja átruházni, vagy
b) ha önálló gazdasági egységet kíván létrehozni abból a célból, hogy valamennyi kiskereskedelmi szolgáltató részére 
– saját kiskereskedelmi részlegét is beleértve – teljes mértékben egyenértékû hozzáférési szolgáltatásokat biztosítson,
a Hatóság felméri, hogy a tervezett jogügylet hogyan befolyásolja az e törvény alapján kirótt hatályos szabályozási
kötelezettségeket.
(5) Ebbõl a célból a Hatóság a 62–65. §-ban megállapított eljárással összhangban elvégzi a szétválással érintett piacok
összehangolt elemzését.
(6) Értékelése alapján a Hatóság a 62–65. § rendelkezéseivel összhangban dönt a XII. Fejezet szerinti kötelezettségek
megállapításáról, fenntartásáról, módosításáról vagy visszavonásáról.
(7) Ha a jogilag vagy mûködését tekintve önálló gazdasági egység a Hatóság határozata alapján valamely piacon
jelentõs piaci erõvel rendelkezõnek minõsül, akkor vele szemben e piac tekintetében megállapítható bármely,
a XII. fejezetben meghatározott kötelezettség, és a 64. § alapján elõírt bármely egyéb kötelezettség.

Referenciaajánlat elfogadása
67. § (1) Az Elnök határozata vagy jogszabály alapján referenciaajánlat közzétételére kötelezett szolgáltató (a 67–68. §
alkalmazásában: kötelezett szolgáltató) köteles az e törvényben, az Elnök határozatában vagy a referenciaajánlatokra,
a hálózati szerzõdésekre, valamint azok megkötésére vonatkozó részletes szabályokról szóló jogszabályban
meghatározott tartalommal összeállított referenciaajánlat-tervezetét jóváhagyásra az Elnökhöz benyújtani.
(2) Az Elnökhöz benyújtott referenciaajánlat-tervezethez csatolni kell:
a) a kötelezett szolgáltató hálózatára és egyéb mûködési feltételeire vonatkozó, valamint minden egyéb olyan
adatot és dokumentumot, amelyek az Elnök számára szükségesek annak megállapításához, hogy
a referenciaajánlat-tervezetben foglaltak, így különösen az abban alkalmazott árak megfelelnek-e az elektronikus
hírközlésre vonatkozó szabályoknak,
b) az összekapcsolásról, hozzáférésrõl szóló mintaszerzõdést,
c) a szerzõdéskötés kezdeményezésére, a szükséges adatközlésre vonatkozóan a kötelezett szolgáltató által
kialakított adatlapot,
d) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.
(3) A (2) bekezdés a) és d) pontja szerint csatolt adatok és dokumentumok nem képezik a referenciaajánlat részét.
(4) A referenciaajánlat-tervezet benyújtásának határidejét az Elnök állapítja meg.
(5) Amennyiben a szolgáltató számviteli szétválasztási kimutatás készítésére köteles, a referenciaajánlat-tervezetet
– az Elnök eltérõ rendelkezése hiányában – az Elnök által jóváhagyott számviteli szétválasztási kimutatás alapján kell
elkészíteni.
67/A. § (1) Az Elnök a kötelezett szolgáltató által jóváhagyásra benyújtott referenciaajánlat-tervezetet megvizsgálja,
hogy az megfelel-e az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályokban foglaltaknak.
(2) Ha az Elnök megállapítja, hogy a hozzá benyújtott referenciaajánlat-tervezet hiányos, és nem bírálható el, vagy
egyébként nem felel meg az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályoknak, vagy ahhoz nem csatolták az elõírt
adatokat, határozatában megállapítja a referenciaajánlat tartalmát.
(3) Kétség esetén a szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a referenciaajánlat-tervezetben foglaltak megfelelnek 
az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályoknak.
(4) Az Elnök a jóváhagyás tárgyában hozott határozatot és a referenciaajánlatot a Hatóság internetes oldalán
közzéteszi. Az Elnök a jóváhagyás tárgyában hozott határozatában rendelkezik a referenciaajánlat vagy annak egyes
részei hatálybalépésének idõpontjáról. Az Elnök által jóváhagyott referenciaajánlatot az érintett szolgáltató köteles
a határozat kézhezvételét követõ 5 napon belül internetes oldalán nyilvánosságra hozni.
(5) Az Elnök indokolt esetben jogosult a jóváhagyott referenciaajánlat módosítását hivatalból elõírni.
67/B. § (1) A referenciaajánlat kérelemre történõ módosításával kapcsolatos eljárásra a referenciaajánlat
jóváhagyásával kapcsolatos eljárás szabályait kell alkalmazni az e § szerinti eltérésekkel.
(2) A referenciaajánlat közzétételére kötelezett szolgáltató a referenciaajánlat módosítására irányuló kérelemben
köteles meghatározni a referenciaajánlat
a) módosításának indokát,
b) módosuló részeit és a módosítás tartalmát.
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(3) A referenciaajánlat módosításának jóváhagyására irányuló kérelemhez csatolni kell a referenciaajánlat módosuló
részeivel kapcsolatos adatokat és dokumentumokat, valamint a referenciaajánlatnak a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt változatát.
(4) Nem kell alkalmazni a referenciaajánlat szolgáltató általi módosítására vonatkozó szabályokat a 67/A. §
(5) bekezdése szerinti eljárás során.
(5) Az eredeti referenciaajánlat alapján kötött szerzõdések módosítására vonatkozó eljárásokat csak
a referenciaajánlat módosításának hatálybalépését követõen lehet megkezdeni. A módosított referenciaajánlatban
meghatározott árakat a felek a referenciaajánlat módosításának hatálybalépésétõl kötelesek alkalmazni.
67/C. § (1) Ha az Elnök határozatában megállapítja, hogy egy korábban kötelezett szolgáltatónak minõsülõ
szolgáltatót már nem terhel referenciaajánlat közzétételi kötelezettség, e határozat jogerõre emelkedésétõl számított
naptól az ilyen szolgáltató akkor sem köteles a referenciaajánlat szerinti szerzõdés megkötésére, ha azt egy másik
szolgáltató a jogerõre emelkedést megelõzõen kezdeményezte.
(2) A referenciaajánlat alapján kötött szerzõdéseket a kötelezett szolgáltató az (1) bekezdés szerinti napon,
amennyiben az határozatlan idõre jött létre, legalább 90 napos felmondási idõvel felmondhatja. Amennyiben
a határozott idejû szerzõdésbõl 6 hónapnál hosszabb idõ van hátra, úgy ebben az esetben ugyancsak 90 napos
felmondási határidõvel gyakorolhatja felmondási jogát a kötelezett szolgáltató.

Számviteli szétválasztási kimutatás jóváhagyása
68. § (1) A számviteli nyilvántartások elkülönített vezetésére (a továbbiakban: számviteli szétválasztás) kötelezett
szolgáltató az e törvényben, a számviteli nyilvántartások elkülönített vezetésének részletes szabályairól szóló
jogszabályban, valamint az Elnök határozatában foglalt szerkezetben és tartalom szerint összeállított számviteli
szétválasztási kimutatást naptári évenként a számvitelrõl szóló törvény szerinti éves beszámoló elfogadásától
számított 30 napon belül köteles az Elnöknek jóváhagyásra benyújtani.
(2) Ha az Elnök megállapítja, hogy a hozzá benyújtott, számviteli kimutatás hiányos és nem bírálható el, vagy
egyébként nem felel meg az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályoknak, illetve ahhoz nem csatolták az elõírt
adatokat, a kötelezett szolgáltatót megfelelõ határidõ tûzésével hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlási felhívásban
foglaltak késedelmes vagy nem megfelelõ teljesítése esetén az Elnök bírságot szabhat ki.
(3) Kétség esetén a szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a benyújtott számviteli szétválasztási kimutatásban
és a kapcsolódó dokumentumokban foglaltak megfelelnek az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályoknak.
(4) Az Elnök jogosult a szolgáltatót a számviteli szétválasztási kimutatásban szereplõ adatok alátámasztására szolgáló
további adatok szolgáltatására kötelezni.

Hírközlési ágazati vizsgálat
69. § (1) Az Elnök az e törvényben foglalt rendelkezések érvényesülésének értékelése, és az e törvény szerinti hatósági
hatáskörök alkalmazása szükségességének feltárása érdekében, amennyiben az ármozgások vagy más piaci
körülmények arra utalnak, hogy a hírközlési piacok valamelyikén a verseny torzul vagy korlátozódik, – a piaci
folyamatok megismerése és értékelése céljából – végzéssel hatósági ellenõrzési eljárást indít.
(2) Az Elnök ezen eljárása nem érinti a Gazdasági Versenyhivatal tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás 
tilalmáról szóló törvényben rögzített, ágazati vizsgálat lefolytatására irányuló hatáskörét.
(3) A hatósági ellenõrzés megindításáról az Elnök hirdetmény útján értesíti az elektronikus hírközlési szolgáltatókat,
amelynek a Ket. vonatkozó rendelkezéseitõl eltérõen az ügy tárgyát és rövid ismertetését kell tartalmaznia. A végzés
indokolásában meg kell jelölni azt is, hogy mely piaci körülményekre tekintettel szükséges az ágazati vizsgálat
megindítása. A végzést hirdetményi úton, a Hatóság hirdetõtáblájára való kifüggesztéssel, valamint a Hatóság
internetes honlapján kell közzétenni. Az eljárást megindító végzést a hirdetmény kifüggesztését követõ tizenötödik
napon kell kézbesítettnek tekintetni.
(4) Amennyiben a hatósági ellenõrzés eredményeként az Elnök megállapítja, hogy a vizsgált piaci folyamatok
következtében a hírközlési piac valamelyikén a verseny torzulhat vagy korlátozódhat, és megítélése szerint ez az e
törvény szerinti hatáskörök gyakorlása útján nem orvosolható, akkor kezdeményezheti a Gazdasági Versenyhivatal
versenyfelügyeleti eljárásának megindítását.
(5) A Gazdasági Versenyhivatal az Elnök (4) bekezdés szerinti kezdeményezése alapján a versenyfelügyeleti eljárás
megindítását mellõzi, amennyiben azonos vizsgálati tárgyban, azonos idõszakra nézve ágazati vizsgálati eljárása van
folyamatban, vagy, ha azonos vizsgálati tárgyban, azonos idõszakra nézve már korábban ágazati vizsgálatot folytatott
le. Errõl a tényrõl a Gazdasági Versenyhivatal a Hatóságot tájékoztatja.
(6) Amennyiben a versenyfelügyeleti eljárás kezdeményezése nem indokolt, vagy hatáskör hiányában nem
lehetséges, illetve az azonosított piaci probléma a Hatóság saját hatáskörében sem orvosolható, tájékoztatja
a jogalkotásra jogosult szervet.
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Piaci erõre tekintet nélkül elõírható kötelezettségekkel kapcsolatos eljárások
70. § (1) Az Elnök a jelentõs piaci erõvel nem rendelkezõ szolgáltatókra kizárólag a XI. fejezetben meghatározott
kötelezettségeket róhatja ki.
(2) Amennyiben az eljárás hivatalból indul, az (1) bekezdés szerinti kötelezettség elõírására, módosítására, hatályban
tartására, hatályon kívül helyezésére a jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatóra vonatkozó kötelezettségek
megállapítására irányadó eljárás szabályait kell megfelelõen alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy érintett piac helyett
a kötelezettséggel érintett hálózati elemek és kapcsolódó eszközök, jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltató
helyett kötelezett szolgáltató kerülnek meghatározásra.
(3) Amennyiben az eljárás kérelemre indul, a jogvitás eljárás szabályait kell megfelelõen alkalmazni, azzal, hogy az
Elnök a jogvitás eljárásban résztvevõ szolgáltatóval szemben jogosult hivatalból eljárást indítani annak érdekében,
hogy a XI. fejezet szerinti kötelezettségek a kötelezett szolgáltatót valamennyi szolgáltatóval szemben terheljék.

Egyeztetés az Európai Bizottsággal, a BEREC-kel és a tagállami elektronikus hírközlési szabályozó
hatóságokkal
71. § (1) Az érdekeltekkel történõ egyeztetés lefolytatását követõen az Elnök
a) az érintett piacok meghatározására,
b) a jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatók azonosítására és a kötelezettségek elõírására, módosítására,
hatályban tartására vagy hatályon kívül helyezésére,
c) a jelentõs piaci erõvel nem rendelkezõ szolgáltató számára kötelezettség elõírására vagy hatályon kívül helyezésére
vonatkozó határozatának tervezetét részletes indokolással együtt megküldi az Európai Bizottságnak, a BEREC-nek és
a tagállami elektronikus hírközlési szabályozó hatóságoknak, amennyiben a tervezett határozat a tagállamok közötti
kereskedelemre hatással lehet.
(2) Amennyiben az Európai Bizottság, a BEREC vagy egy tagállami elektronikus hírközlési szabályozó hatóság
a Hatóság határozatának tervezetére annak kézhezvételétõl számított 30 napon belül észrevételt tesz, a Hatóság
a határozatot ezen észrevételek figyelembevételével adja ki, hozza meg. Az elfogadott észrevételekrõl a Hatóság
tájékoztatja a Bizottságot, valamint a meghozott határozatokról tájékoztatja a Bizottságot és a BEREC-et.
(3) Amennyiben az Európai Bizottság kifogást emel az Elnök által megküldött olyan határozattervezettel szemben,
amely
a) az Európai Bizottság által meghatározott piacoktól eltérõ piacokat határoz meg, vagy érintett piac meghatározást
alkalmaz, vagy
b) jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatókénti kijelölésre vagy kijelölés megszüntetésére vonatkozik, és
c) ez a tagállamok közötti kereskedelemre hatással lehet,
mivel az véleménye szerint az egységes piac akadálya lehet, vagy annak a közösségi jognak való megfelelése erõsen
kétséges, az Elnök az Európai Bizottság kifogásának kézhezvételétõl számított 60 napig nem közölheti határozatként
a kifogással érintett határozattervezetet.
(4) Amennyiben az Európai Bizottság – a (3) bekezdésben meghatározott határidõn belül – részletesen indokolt
döntésében a határozattervezet visszavonására, vagy szövegszerû javaslat megtétele mellett annak módosítására
kötelezi az Elnököt, az köteles az Európai Bizottság határozatában foglaltak szerint, az Európai Bizottság határozatának
meghozatalától számított fél éven belül eljárni. Módosított határozattervezet esetén az Elnök a 40. § és a jelen §
(1)–(2) bekezdése szerinti eljárást ismételten lefolytatja.
(5) Amennyiben az Európai Bizottság kifogást emel az Elnök által megküldött határozattervezetben foglalt,
a 100–108/A. §-okkal összefüggésben álló kötelezettségek kiszabására, módosítására vagy visszavonására
vonatkozóan, az Elnök a Bizottság kifogásának kézhezvételétõl számított 90 napig nem közölheti határozatként
a kifogással érintett határozattervezetet.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott határidõn belül az Elnök szorosan együttmûködik az Európai Bizottsággal és
a BEREC-kel a szabályozási céloknak leginkább megfelelõ kötelezettségek kialakítása érdekében. Az Elnök az Európai
Bizottság és a BEREC véleményének legnagyobb mértékû figyelembevétele mellett módosíthatja, visszavonhatja,
vagy indokolással ellátva fenntarthatja a határozattervezetet.
(7) Az Elnök az Európai Bizottságnak az (5) bekezdésben meghatározott idõszak végét követõ egy hónapon belül
kiadott ajánlásától vagy kifogásának visszavonásától számított egy hónapon belül – amely idõszak
meghosszabbítható a 40. § szerinti eljárás lefolytatása érdekében – megküldi az elfogadott végleges határozatot az
Európai Bizottságnak és a BEREC-nek.
(8) Kivételesen sürgõs esetekben, a verseny és a fogyasztói érdekek védelme érdekében az Elnök ideiglenes
határozatot hozhat az (1) bekezdés szerinti ügyekben. Az ideiglenes határozat azonnal végrehajtható. Ebben az
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esetben az Elnök az ideiglenes határozatot, annak részletes indokolásával együtt haladéktalanul megküldi az Európai
Bizottságnak, a BEREC-nek és a tagállami elektronikus hírközlési szabályozó hatóságoknak. Az Elnök az ideiglenes
határozat fenntartásáról a (2)–(5) bekezdés szerinti észrevételek, kifogás, illetve határozat alapján az észrevételek,
illetve kifogás megérkezését követõ naptól számított tizenöt napon belül határozatban dönt.
(9) Az Elnök ideiglenes határozata ellen külön jogorvoslatnak nincs helye, az ideiglenes határozat a fenntartás
tárgyában hozott határozatban támadható.”

14. § (1) Az Eht. 76. §-ának (2) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A bejelentésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:]
„e) a szolgáltatásnyújtás megkezdésének tervezett idõpontja, amely idõpont a bejelentéstõl számított 180 napnál
nem lehet késõbbi idõpont.”

(2) Az Eht. 76. §-ának (6)–(8) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép: 
„(6) Az elektronikus hírközlési szolgáltató köteles tájékoztatni a Hatóságot a szolgáltatás tényleges megkezdésének
idõpontjáról. A Hatóság törli a szolgáltatást a nyilvántartásból, ha annak nyújtását az elektronikus hírközlési
szolgáltató a bejelentetésben megjelölt tervezett kezdési idõpontig nem kezdi meg.
(6a) Az elektronikus hírközlési szolgáltató a bejelentésben közölt adatokban bekövetkezett változásokat, valamint az
elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának megszüntetését 15 napon belül köteles bejelenteni a Hatóságnak.
Ha a szolgáltató a bejelentésben közölt adatokban bekövetkezett változásokat vagy az elektronikus hírközlési
szolgáltatás nyújtásának megszüntetését határidõn belül nem jelenti be, a Hatóság a mulasztó elektronikus hírközlési
szolgáltatóval szemben bírságot alkalmazhat.
(7) A Hatóság által vezetett nyilvántartás közhiteles, azt a Hatóság közzéteszi, és abba bárki betekinthet.
(8) A Hatóság az (1), (6) és (6a) bekezdés szerinti bejelentés egy példányát annak nyilvántartásba vételét követõen
haladéktalanul megküldi – az elektronikus úton tett bejelentéseket továbbítja – a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnak. 
A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat az elektronikus hírközlési szolgáltatás mûszaki jellemzõivel kapcsolatosan
a bejelentõtõl információt kérhet, amelyet a bejelentõ 30 napon belül köteles teljesíteni.”

15. § Az Eht. 83. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Hatóság biztosítja, hogy internetes honlapján az e § szerinti jogokkal összefüggõ jogosultságokra, feltételekre,
eljárásokra, díjakra és döntésekre vonatkozó minden lényeges információhoz a minden érdekelt könnyen
hozzáférhessen, és ezen információkat rendszeresen felülvizsgálja.”

16. § Az Eht. 84. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Jogszabályban meghatározott esetekben rádióberendezést, rádióállomást, rádiótávközlõ hálózatot és
rádiórendszert telepíteni frekvenciakijelölés alapján, üzemben tartani rádióengedély alapján lehet az Elnök által
rendeletben meghatározott ideig.”

17. § Az Eht. 85. § (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Azonosítót használni – az (1) bekezdésen meghatározottakon kívül – csak kijelölési engedély alapján lehet.
Az Elnök rendeletében meghatározott egyes azonosítók elõzetesen leköthetõk.”

18. § Az Eht. 90. §-a és azt megelõzõ „Közös eszközhasználat” alcíme helyébe a következõ rendelkezés lép: 

„Helymegosztás, valamint a hálózati elemek és a kapcsolódó eszközök megosztása
90. § (1) Az elektronikus hírközlési építmény tulajdon- vagy használati jogával rendelkezõ szolgáltatót a hálózati
elemek és a kapcsolódó eszközök megosztásának biztosítására – beleértve az ehhez szükséges fizikai helymegosztást
is – szerzõdéskötési kötelezettség terheli, ha azt olyan szolgáltató kéri, amelynek a szolgáltatása nyújtásához
környezetvédelmi, közegészségügyi, közbiztonsági vagy építésügyi okok miatt megfelelõ más eszközhöz való
hozzáférésre nincs lehetõsége.
(2) A kötelezettség kiterjed különösen az építményre, az építmény bejáratára, az építmény kábelezésére,
a tartóoszlopokra, az antennákra, a tornyokra és egyéb támasztószerkezetekre, az alépítményekre, kábelcsatornákra
ellenõrzõaknákra és szekrényekre. Nem vonatkozik ez a kötelezettség az ügyfélforgalom számára nyitva álló
építmények e funkciót betöltõ részére.
(3) A jogosult szolgáltató kérheti a vezetékek építményeken belüli vagy – amennyiben azok az építményen kívül
találhatók – az elsõ gyûjtõ- vagy elosztási pontig tartó megosztását amennyiben ezen infrastruktúra megkettõzése
gazdaságtalan vagy fizikailag kivitelezhetetlen lenne (a továbbiakban: közös eszközhasználat).
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(4) Nem terheli szerzõdéskötési kötelezettség az elektronikus hírközlési építmény tulajdon-, vagy használati jogával
rendelkezõ szolgáltatót, ha a következõ körülmények bármelyike fennáll:
a) az ajánlatban foglaltak teljesítése a biztonságos, és rendeltetésszerû használatot aránytalanul akadályozza;
b) a helymegosztáshoz, valamint a hálózati elemek és a kapcsolódó eszközök megosztásához és üzemeltetéséhez
szükséges igazolt költségeket az ajánlattevõ nem vállalja;
c) a helymegosztás, valamint a hálózati elemek és a kapcsolódó eszközök megosztása más jogviszonyból eredõ,
méltányolható magánérdeket aránytalanul súlyosan sért;
d) a közös eszközhasználat nyújtására elektronikus hírközlési építmény, illetve elektronikus hírközlõ eszközeinek
szokásos mûködtetési módja, illetve az ehhez szükséges fizikai helymegosztás megvalósíthatatlansága miatt nem
képes.
(5) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti helymegosztás, valamint a hálózati elemek és a kapcsolódó eszközök
megosztása érdekében az elektronikus hírközlési építményt át kell alakítani, az átalakítás költségei – az indokolt
felújítást szolgáló igazolt költségek kivételével – az új használót terhelik. A helymegosztás, valamint a hálózati elemek
és a kapcsolódó eszközök megosztásának – adott esetben a kockázat figyelembevételével módosított – költségeit
a felek érdekeltségük arányában viselik.
(6) Ha az elektronikus hírközlési építmény tulajdon- vagy használati jogával rendelkezõ szolgáltató a (4) bekezdés
d) pontjában meghatározott mentesülési okból a szerzõdés megkötésére nem volna köteles, a helymegosztásra,
valamint a hálózati elemek és a kapcsolódó eszközök megosztására ajánlatot tevõ szolgáltató kezdeményezheti az
elektronikus hírközlési építmény közös használatra alkalmassá tételét. A közös használat érdekében ráfordított, adott
esetben a kockázat figyelembevételével módosított, indokolt költségeik viselésérõl a felek érdekeltségük arányában
állapodnak meg.
(7) Ha a felek a helymegosztással, valamint a hálózati elemek és a kapcsolódó eszközök megosztásával kapcsolatos
ajánlatról, a költségekrõl, a fenntartás terheirõl nem tudnak megállapodni, bármelyik fél a Hatósághoz fordulhat. A
Hatóság a jogviták rendezésére irányadó eljárás szabályai szerint, a jelen §-ban foglaltaknak megfelelõen állapítja meg
a helymegosztásra, valamint a hálózati elemek és a kapcsolódó eszközök megosztására vonatkozó szabályokat azzal,
hogy a Hatóság által hozott döntésnek meg kell felelni az objektivitás, az átláthatóság, az egyenlõ elbánás és
arányosság követelményeinek.
(8) A Hatóság a helymegosztás, valamint a hálózati elemek és a kapcsolódó eszközök megosztása és közös
eszközhasználat érdekében az elektronikus hírközlési építmény tulajdon-, vagy használati jogával rendelkezõ
szolgáltatót az érintett létesítmények tekintetében a létesítmény jellegére, hozzáférhetõségére, földrajzi
elhelyezkedésére vonatkozóan adatszolgáltatásra kötelezheti. A Hatóság által e körben szolgáltatni kért adat nem
minõsíthetõ üzleti titokká. A Hatóság az adatok beszerzése érdekében más közigazgatási szervet is megkereshet.
(9) A Hatóság biztosítja az érdekelt szolgáltató indokolt kérelmére a (8) bekezdés szerinti adatokba történõ
betekintést.”

19. § Az Eht. 94. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Hatóság biztosítja az internetes honlapján, hogy a használati jogokkal összefüggõ jogosultságokra, feltételekre,
eljárásokra, díjakra és döntésekre vonatkozó minden lényeges információhoz minden érdekelt könnyen
hozzáférhessen, ezen információkat rendszeresen felülvizsgálja.”

20. § Az Eht. 100. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„100. § (1) A Hatóság a jelentõs piaci erõvel nem rendelkezõ szolgáltatókra – e törvény eltérõ rendelkezése hiányában – 
e fejezetben meghatározott kötelezettségeken kívül más kötelezettségeket nem írhat elõ, és hatályában nem tarthat
fenn.
(2) Az elõfizetõi hozzáférési pontok közötti összeköttetés biztosítása érdekében a végfelhasználói hozzáférést nyújtó
szolgáltató köteles a Hatóság határozatában foglaltak szerint hálózatát más szolgáltató hálózatával összekapcsolni, és
a szolgáltatások közötti átjárhatóság érdekében szolgáltatások együttmûködését biztosítani. Ezzel összefüggésben
a Hatóság a szolgáltató számára elõírhat a 104. §, a 106. §, valamint a 107. § szerinti kötelezettségeket, és e törvényben
meghatározott egyéb kötelezettségeket.
(3) A Hatóság a határozatával elõírhatja, hogy a szolgáltató a 90. § szerinti közös eszközhasználatra vonatkozó
szolgáltatását valamennyi azt igénylõ másik szolgáltató számára nyújtsa, amennyiben a szolgáltatás tárgyát képezõ
eszközök megkettõzése gazdaságtalan vagy fizikailag kivitelezhetetlen.
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(4) A szolgáltató köteles a Hatóság határozatában meghatározott eszközökhöz tisztességes, ésszerû és az egyenlõ
elbánás követelményének megfelelõ feltételek mellett hozzáférést biztosítani más szolgáltatók számára a digitális
rádió- és televízió-mûsorok végfelhasználók általi elérése érdekében.
(5) Ha a szolgáltató a Hatóság határozatában foglaltaknak nem tesz eleget, a Hatóság hivatalból a szolgáltatót annak
teljesítésére kötelezi.”

21. § Az Eht. 102. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Hatóság határozatában átlátható mûködést biztosító kötelezettségeket írhat elõ a nagykereskedelmi
szolgáltatási piacokon jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltató számára összekapcsolással, valamint hozzáféréssel
kapcsolatban, és elõírhatja a szolgáltató számára meghatározott információk, így különösen 
a) számviteli és mûszaki információk, hálózati jellemzõk, 
b) a szolgáltatás nyújtásának és igénybevételének feltételei, ideértve a szolgáltatások és alkalmazások használatát
vagy az azokhoz történõ hozzáférést korlátozó bármilyen feltételt, 
c) az árak nyilvánosságra hozatalát, valamint
d) a fogyatékos végfelhasználók egyenértékû hozzáférésének biztosítása érdekében hozott intézkedésekre
vonatkozó információk összehasonlítható, megfelelõ és naprakész közzétételét.”

22. § Az Eht. 103. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: 
„(2) Amennyiben e törvény vagy a Hatóság határozata alapján a szolgáltatót a hálózati infrastruktúrához való
nagykereskedelmi hozzáféréssel kapcsolatos kötelezettség terheli, a nagykereskedelmi szolgáltatási piacokon
jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltató köteles legalább a Hatóság határozatában meghatározott tartalmú
referenciaajánlatot közzétenni.”

23. § Az Eht. 104. § (3) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában az egyenlõ elbánás elvébe ütközõ magatartásnak minõsülhet különösen, ha a jelentõs piaci
erõvel rendelkezõ szolgáltató:]
„e) a hálózati szolgáltatás igénybevételének feltételeit vagy minõségi jellemzõit úgy határozza meg, hogy azok nem
lehetnek rosszabbak, mint az általa vagy ellenõrzése alatt álló szolgáltató által nyújtott ezen alapuló kiskereskedelmi
szolgáltatás megvalósításának, igénybevételének feltételei vagy jellemzõi.”

24. § (1) Az Eht. 106. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Hatóság az (1) bekezdésben foglaltak elõírása során különösen arra kötelezheti a szolgáltatót, hogy]
„a) hozzáférést biztosítson a Hatóság által meghatározott hálózati elemekhez és kapcsolódó eszközökhöz, a helyhez
kötött hálózat fizikai infrastruktúrájához való nagykereskedelmi hozzáférést és a bitfolyam-hozzáférést, többek között
a közvetítõválasztás vagy az elõfizetõi vonal (helyhez kötött telefonhálózathoz való hozzáférés) viszonteladásának
lehetõvé tétele érdekében;”

(2) Az Eht. 106. § (3) bekezdés a következõ j) és k) pontokkal egészül ki:
[A Hatóság az (1) bekezdésben foglaltak elõírása során különösen arra kötelezheti a szolgáltatót, hogy]
„j) hozzáférés biztosítására vonatkozó kötelezettségek esetén, amennyiben az a hálózat szabályos mûködésének
biztosítása céljából szükséges, meghatározott mûszaki vagy üzemeltetési feltételeknek feleljen meg;
k) biztosítson hozzáférést a kapcsolódó szolgáltatásokhoz, beleértve az azonosítási, helymeghatározási és a jelenléti
szolgáltatásokat.”

(3) Az Eht. 106. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Hatóság az (1) bekezdés szerinti kötelezettségek elõírása során különösen a következõ szempontokat veszi figyelembe:]
„a) az egymással versengõ eszközök használatának vagy telepítésének mûszaki megvalósíthatóságát és gazdasági
ésszerûségét a piac fejlõdési ütemétõl függõen, figyelembe véve az érintett összekapcsolás és hozzáférés jellegét,
valamint típusát, beleértve az egyéb, az adott hozzáférési szolgáltatás alapjául szolgáló eszközökhöz való hozzáférés
– például az alépítményekhez való hozzáférés – megvalósíthatóságát;”

(4) Az Eht. 106. § (5) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Hatóság az (1) bekezdés szerinti kötelezettségek elõírása során különösen a következõ szempontokat veszi figyelembe:]
„c) az eszköz tulajdonosának kezdeti befektetését, figyelembe véve minden, a befektetéshez kapcsolódó állami,
önkormányzati és egyéb, nem magánbefektetés kockázatait;
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d) a verseny hosszú távú védelmének szükségességét különös figyelmet fordítva a gazdaságilag hatékony,
infrastruktúraalapú versenyre;”

(5) Az Eht. 106. § (5) bekezdése a következõ g)–h) pontokkal egészül ki:
[A Hatóság az (1) bekezdés szerinti kötelezettségek elõírása során különösen a következõ szempontokat veszi figyelembe:]
„g) az új és megújított infrastruktúrákban való hatékony befektetések és újítások elõmozdítása érdekében a beruházó 
szolgáltatók, vállalkozások kockázatát, valamint amennyiben lehetséges, a beruházók és a hozzáférést igénylõ felek
között a beruházási kockázatok megosztását célzó különféle együttmûködési formákat;
h) az innováció ösztönzésének szükségességét.”

(6) Az Eht. 106. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az összekapcsolási és hozzáférési szerzõdés részletes feltételeit, valamint az erre irányuló ajánlattal és tárgyalással 
kapcsolatos eljárási szabályokat a Hatóság határozza meg.”

(7) Az Eht. 106. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Amennyiben a Hatóság e § rendelkezéseivel összhangban hozzáférés biztosítására vonatkozó kötelezettségeket
ír elõ az elektronikus hírközlési hálózatot üzemeltetõ szolgáltató számára, indokolt esetben a hálózat szabályos
mûködésének biztosítása céljából mûszaki vagy üzemeltetési feltételeket állapíthat meg e szolgáltató vagy a jogosult
szolgáltató terhére összhangban az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett nem kötelezõ szabványok vagy
elõírások jegyzékével, illetve az európai szabványügyi szervezetek által elfogadott szabványokkal vagy elõírásokkal.”

25. § (1) Az Eht. 108. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Hatóság az (1) bekezdés szerinti határozatának meghozatala során a befektetések – különösen az újgenerációs
hálózatokba történõ befektetések – ösztönzése érdekében figyelembe veszi a hatékony szolgáltató befektetését,
az ahhoz kapcsolódó kockázatokat, a befektetett tõke méltányos mértékû megtérülését, továbbá figyelembe veheti
az összehasonlítható versenypiacokon rendelkezésre álló árakat is, és ennek során mérlegelheti az érintett
nagykereskedelmi szolgáltatási piacokon jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatóhoz hasonló helyzetben lévõ
szolgáltatók által alkalmazott árakat is.”

(2) Az Eht. 108. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A Hatóság a piacelemzésre és piacmeghatározásra irányuló vagy a kirótt kötelezettség érvényesítésére irányuló
eljárásban kötelezheti a szolgáltatót a díjak megváltoztatására, illetve megállapíthatja a szolgáltató által nyújtott
hálózati szolgáltatás ellenértékének a szolgáltató által alkalmazott elõfizetõi díjhoz viszonyított mértékét vagy
a hálózati szolgáltatásra alkalmazandó díjat. A Hatóság a mérték valamint a díj megállapítása érdekében általa
meghatározott költségszámítási és díjképzési módszert is alkalmazhat.”

26. § Az Eht. a 108. § követõen a következõ alcímmel és 108/A. §-sal egészül ki:

„Funkcionális szétválasztás
108/A. § (1) Amennyiben a Hatóság megállapítja, hogy a valamely érintett piacon jelentõs piaci erejûként azonosított
szolgáltatóra kirótt 102. §–108. § szerinti kötelezettségek alkalmazásával sem valósult meg a hatékony verseny és
egyes nagykereskedelmi hozzáférési szolgáltatások piacain jelentõs és tartós versenyproblémák, piaci torzulások
állnak fenn, arra kötelezheti a vertikálisan integrált, jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatót, hogy az érintett
nagykereskedelmi hozzáférési szolgáltatásával kapcsolatos tevékenységét önálló gazdasági egység keretében
végezze.
(2) Ez az önálló gazdasági egység valamennyi szolgáltatónak – ideértve a felette legalább a polgári törvénykönyvrõl
szóló törvény szerinti többségi befolyással rendelkezõ önálló gazdasági egységnek legalább többségi befolyása alatt
álló más önálló gazdasági egységeket is – azonos szerzõdési feltételekkel – ideértve különösen az árra, a szolgáltatás
színvonalára, a teljesítési határidõre vonatkozó feltételeket is – valamint azonos mûszaki feltételek és eljárások
alkalmazásával köteles nyújtani a hozzáférési szolgáltatásokat.
(3) A Hatóság a határozatában elõírja a szétválasztás részletes szabályait, meghatározva különösen:
a) a létrejövõ önálló gazdasági egység jogállását;
b) a létrejövõ önálló gazdasági egység eszközeit, valamint az általa szolgáltatandó termékeket vagy szolgáltatásokat;
c) a létrejövõ önálló gazdasági egység által foglalkoztatott munkavállalók személyzeti függetlenségét biztosító
vezetési szabályokat és a kapcsolódó ösztönzõ rendszert;
d) a kötelezettségek teljesítését biztosító szabályokat;
e) a gazdasági tevékenység  – különösen más érdekeltekkel szembeni – átláthatóságát biztosító szabályok;
f) a kötelezettségek teljesítését biztosító intézkedéseket, beleértve az éves jelentés közzétételét is.”
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27. § Az Eht. XIII. Fejezetének címe helyébe a következõ cím lép:

„XIII. FEJEZET
JELENTÕS PIACI ERÕVEL RENDELKEZÕ SZOLGÁLTATÓK EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEI”

28. § Az Eht. 111. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„111. § (1) A helyhez kötött nyilvános elektronikus hírközlõ hálózathoz történõ elõfizetõi hozzáféréssel és használattal
kapcsolatos, az Elnök által érintett piacként meghatározott piacon jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltató
számára a Hatóság a közvetítõválasztással kapcsolatos kötelezettségeket írhat elõ. A kötelezett szolgáltató köteles az
elõfizetõje számára az elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevétele során alkalmazandó közvetítõválasztásról
szóló jogszabályban meghatározott módon lehetõvé tenni a közvetítõválasztást a helyhez kötött hálózat valamennyi
hívásviszonylatában.
(2) A jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltató a közvetítõválasztással összefüggésben nyújtott hálózati
szolgáltatás ellenértékét költségalapon köteles kialakítani.
(3) A szolgáltató a közvetítõválasztást az elõfizetõi szerzõdésben rögzített módon, valamint hálózati szerzõdéseinek
megkötése vagy teljesítése során köteles biztosítani.
(4) Közvetítõválasztás esetén az elõfizetõi hozzáférést nyújtó szolgáltató a közvetítõ szolgáltatóval történõ
megállapodása esetén a közvetítõ szolgáltató által megállapított díjakat az elõfizetõ részére kiszámlázhatja és
beszedheti.
(5) A közvetítõválasztás biztosítására köteles szolgáltató elõfizetõi szerzõdésben nem zárhatja ki és nem korlátozhatja
a közvetítõválasztást.
(6) A közvetítõválasztás megvalósításával kapcsolatban közvetítõ szolgáltatónként, vagy elõfizetõnként felmerülõ
költségeket a közvetítõ szolgáltató, az elõfizetõi hozzáférést nyújtó szolgáltató hálózatának a közvetítõválasztás
biztosítására történõ alkalmassá tételéhez szükséges költségeket az elõfizetõi hozzáférést nyújtó szolgáltató köteles
viselni.”

29. § Az Eht. 112. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„112. § (1) Amennyiben valamely érintett nagykereskedelmi piacon a Hatóság határozata alapján jelentõs piaci erõvel
rendelkezõnek minõsülõ szolgáltató a helyi hozzáférési hálózati eszközei teljes egészét vagy jelentõs részét más
tulajdonában lévõ, önálló jogi személyre kívánja átruházni, vagy ha önálló gazdasági egységet kíván létrehozni abból
a célból, hogy valamennyi kiskereskedelmi szolgáltató részére – saját kiskereskedelmi részlegeit is beleértve – teljes
mértékben egyenértékû hozzáférési termékeket biztosítson, köteles a tervezett ügylet megvalósulását legalább
90 nappal megelõzõen, errõl tájékoztatni a Hatóságot.
(2) A szolgáltató szintén köteles tájékoztatni a Hatóságot az (1) bekezdésben foglalt ügylet meg nem valósulásáról,
valamint a szétválás folyamatának végeredményérõl.”

30. § Az Eht. 118. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az egyetemes szolgáltató köteles biztosítani, hogy az elõfizetõ – a szolgáltatóhoz intézett kéréssel –
térítésmentesen letilthasson meghatározott típusú vagy meghatározott típusú számokra kezdeményezett kimenõ
hívásokat vagy letilthassa az emelt díjas szolgáltatásokat, valamint köteles biztosítani az egyes emelt díjas
szolgáltatások elõzetes tiltását és a tiltás elõfizetõk kérésére történõ díjmentes feloldását az Elnök által rendeletben
meghatározottak szerint.”

31. § (1) Az Eht. 127. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az elõfizetõi szolgáltatás nyújtásáról a szolgáltató, az elõfizetõ, és az elõfizetõi szolgáltatást igénylõ más
felhasználók (a továbbiakban együtt: felek) kizárólag elõfizetõi szerzõdést köthetnek, amely az általános szerzõdési
feltételekbõl, valamint egyedi elõfizetõi szerzõdésbõl áll.”

(2) Az Eht. 127. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az elõfizetõi szerzõdésekre e törvény rendelkezéseit és e törvény felhatalmazása alapján kibocsátott elõfizetõi
szerzõdésekre vonatkozó elnöki rendeletek rendelkezéseit kell alkalmazni. Az e törvényben és az e törvény
felhatalmazása alapján kibocsátott elõfizetõi szerzõdésekre vonatkozó elnöki rendeletekben nem szabályozott
esetekre a Ptk. szerzõdésekre vonatkozó rendelkezései megfelelõen irányadók.”
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(3) Az Eht. 127. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: 
„(3) E törvényben foglaltaktól a szolgáltató az elõfizetõi szerzõdésekben és az általános szerzõdési feltételekben csak
akkor térhet el, ha az eltérést a törvény, illetve a felhatalmazása alapján kiadott Elnök által hozott rendelet kifejezetten
megengedi. Az Elnök rendeletben meghatározhatja azon elõfizetõ szerzõdésekre és általános szerzõdési feltételekre
vonatkozó rendelkezések körét, amelyek alkalmazása üzleti elõfizetõk esetében nem kötelezõ. Kis és
középvállalkozások az elõfizetõi szerzõdés megkötésekor írásbeli nyilatkozattal kérhetik az egyéni elõfizetõkre
vonatkozó szabályok vonatkozásukban történõ alkalmazását, amelyrõl a szolgáltató köteles részletes – az elõnyöket és 
hátrányokat bemutató – tájékoztatást adni. A tájékoztatás megtörténtét a szolgáltató köteles igazolni. A tájékoztatás
elmaradása esetén az elõfizetõi szerzõdés semmis.”

(4) Az Eht. 127. §-a a következõ (4a)–(4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az elõfizetõi szerzõdés idõtartama a felek megállapodása szerint lehet határozatlan vagy határozott.
(4b) A határozott idõtartamú elõfizetõi szerzõdés legfeljebb 24 hónapra köthetõ meg azzal, hogy a szerzõdés
megkötését megelõzõen fel kell ajánlani a 12 hónapig tartó, valamint a határozatlan idõtartalmú elõfizetõi szerzõdés
megkötésének lehetõségét, és bemutatni azok részletes feltételeit.”

(5) Az Eht. 127. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az elõfizetõi szerzõdésnek az elõfizetõk és felhasználók védelmével, a díjazás hitelességével, a felek jogaival és
kötelezettségeivel összefüggõ további feltételeit az Elnök rendeletben állapítja meg.”

32. § Az Eht. 129. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„129. § (1) A felek az elõfizetõi szerzõdést írásban, szóban vagy ráutaló magatartással – így különösen az elõfizetõi
szolgáltatás igénybevételével – köthetik meg. A nyilvános elõfizetõi szolgáltatást nyújtó szolgáltató az elõfizetõi
szerzõdést az általános szerzõdési feltételei szerint köti meg. 
(2) Ha a felek az elõfizetõi szerzõdést írásban kötik meg, a szolgáltató köteles a szerzõdés megkötésével egyidejûleg az 
egyedi elõfizetõi szerzõdést írásban, az általános szerzõdési feltételeket, pedig az elõfizetõ kérése és választása alapján 
az általa igényelt módon és formában – tartós adathordozón, elektronikus levélben, vagy nyomtatott formában –
a rendelkezésére bocsátani. Egyéb módon történõ szerzõdéskötés esetén a szolgáltató köteles tájékoztatni az
elõfizetõt az általános szerzõdési feltételek elérhetõségérõl.
(3) Ha a felek az elõfizetõi szerzõdést írásban kötik meg, a természetes személy elõfizetõnek a szerzõdéskötéskor kell
nyilatkoznia arról, hogy az elõfizetõi szolgáltatást egyéni elõfizetõként vagy nem egyéni elõfizetõként kívánja igénybe
venni. Ha az elõfizetõi szerzõdést nem írásban kötik, a szolgáltató köteles biztosítani, hogy az elõfizetõ egyszerû
módon és ingyen megtehesse az egyéni elõfizetõi minõségre vonatkozó nyilatkozatát. A nyilatkozat megtételének
módját, annak határidejét egyebekben a szolgáltatói általános szerzõdési feltételek határozzák meg.
(4) Az elõfizetõ az elõfizetõi szerzõdés hatálya alatt a (3) bekezdésben meghatározott nyilatkozatot az általános
szerzõdési feltételekben meghatározott módon vonhatja vissza vagy módosíthatja.
(5) Az írásban megkötött egyedi elõfizetõi szerzõdésnek, jól látható módon, figyelemfelhívó jelleggel, jól
értelmezhetõ módon tartalmaznia kell az általános szerzõdési feltételekben foglaltaktól való valamennyi eltérést,
továbbá a szolgáltatás sajátosságaira figyelemmel az alábbi fejezetcímek és sorrend szerint legalább a következõket:
a) személyes adatok;
b) szolgáltató adatai;
c) a szerzõdés tárgyát képezõ elõfizetõi szolgáltatás;
d) az elõfizetõi szerzõdés idõtartama;
e) az általános szerzõdési feltételek elérhetõsége, amennyiben az egyes fejezetek külön-külön is elérhetõk a fejezetek
elérhetõsége;
f) az elõfizetõ adatkezeléssel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott nyilatkozatai megadásának, a nyilatkozatok
módosításának, visszavonásának módjai, esetei és határideje (különösen elõfizetõi névjegyzékhez, a forgalmi
adatokon kívüli helymeghatározó adatok nyújtásához, hírközlési szolgáltatások értékesítése, és üzletszerzés céljából
történõ személyes adatok kezeléséhez, tételes számla igényléséhez, az elõválasztással választott közvetítõ
szolgáltatóra vonatkozó nyilatkozatok, egyéni elõfizetõi minõségre vonatkozó nyilatkozat);
g) az Elnök által rendeletben meghatározott további fejezetek.
(6) Ha a természetes személy elõfizetõ korlátozottan cselekvõképes, az utólag fizetett díjú szolgáltatásokra vonatkozó 
elõfizetõi szerzõdés személyes adatok pontjában a természetes személy elõfizetõ törvényes képviselõjének adatait is
tartalmaznia kell.
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(7) Az elektronikus hírközlési szolgáltató – a 159/A. § (1) bekezdésben meghatározott célból – a nem írásban
megkötött elõfizetõi szerzõdések esetén is köteles rögzíteni az (5) bekezdés a) pontjában foglalt adatokat,
amennyiben ezt a szolgáltatás sajátosságai lehetõvé teszik.
(8) Az elõfizetõi szerzõdés, annak létrejötte, módosítása, megszûnése részletes szabályait az Elnök rendeletben
szabályozza.
(9) Fogyasztó esetében semmis az egyéni elõfizetõi szerzõdés azon rendelkezése, amely szerint az elõfizetõ az
általános szerzõdési feltételeket átolvasta, és az abban foglaltakat tudomásul vette.”

33. § Az Eht. 130–131 §-ai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„130. § (1) Az elõfizetõi szolgáltatásokat nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltató az elõfizetõi szolgáltatásokra
vonatkozóan általános szerzõdési feltételeket köteles készíteni. Az általános szerzõdési feltételeket könnyen
hozzáférhetõvé kell tenni, a szövegben való kereshetõség biztosításával. A meghatározott fejezetcímek mentén
kialakított általános szerzõdési feltételeknek meg kell felelniük a közérthetõség, ellentmondás-mentesség és
áttekinthetõség követelményének.
(2) A szolgáltató köteles az általános szerzõdési feltételeket az ügyfélszolgálatán, és internetes honlapján könnyen
elérhetõ módon, a nyitóoldalon, tárolható, megjeleníthetõ és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni.
A szolgáltató általános szerzõdési feltételeit tartós adathordozón vagy elektronikus levélben térítésmentesen, illetve
az elõfizetõ kérésére nyomtatott formában köteles elõfizetõi számára rendelkezésre bocsátani.
(3) Az általános szerzõdési feltételeket – azok minden módosítása esetén a módosítás hatálybalépését 30 nappal
megelõzõen – egységes szerkezetben a (1)–(2) bekezdés szerint kell közzétenni, valamint a Hatóságnak meg kell
küldeni. Amennyiben az általános szerzõdési feltételek módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé,
és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános szerzõdéses feltételeket nem érinti, a szolgáltató
a módosítás hatálybalépését követõ 8 napon belül köteles a Hatóságnak megküldeni.
131. § (1) Az általános szerzõdési feltételek- az adott szolgáltatásra értelmezhetõen – az alábbi fejezetcímek és sorrend
szerint legalább a következõket tartalmazzák:
a) általános adatok, elérhetõség,
b) az elõfizetõi szerzõdés megkötése és feltételei,
c) az elõfizetõi szolgáltatás tartalma,
d) az elõfizetõi szolgáltatás minõsége, biztonsága,
e) szünetelések, korlátozások,
f) ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták,
g) díjak, díjszabás, díjfizetés, számlázás, kártérítés, kötbér,
h) a számhordozással kapcsolatos eljárás részletes szabályai,
i) szerzõdések idõtartama,
j) adatkezelés, adatbiztonság,
k) az elõfizetõ jogszabályban meghatározott nyilatkozatai megadásának, a nyilatkozatok módosításának,
visszavonásának módjai, esetei és határideje, különösen elõfizetõi névjegyzékhez, a forgalmi adatokon kívüli
helymeghatározó adatok nyújtásához, értéknövelt szolgáltatások nyújtásához, hírközlési szolgáltatások értékesítése,
és üzletszerzés céljából történõ személyes adatok kezeléséhez, tételes számla igényléséhez, az elõválasztással
választott közvetítõ szolgáltatóra vonatkozó nyilatkozatok, egyéni elõfizetõi minõségre vonatkozó nyilatkozat,
l) az Elnök által rendeletben meghatározott további fejezetek.
(2) A Hatóság az általános szerzõdési feltételeknek az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályoknak való
megfelelõségét a piacfelügyelet keretében rendszeresen vizsgálja.
(3) A szolgáltatók általános szerzõdési feltételeire vonatkozó részletes szabályokat az Elnök rendeletben állapítja meg.”

34. § (1) Az Eht. 132. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A szolgáltató az elõfizetõi szerzõdést az egyedi elõfizetõi szerzõdésre is kiterjedõen csak az alábbi esetekben
jogosult egyoldalúan módosítani:
a) az egyedi elõfizetõi szerzõdésben vagy általános szerzõdési feltételekben foglalt feltételek bekövetkezése esetén
azzal, hogy – amennyiben jogszabály vagy elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály másként nem rendelkezik –
a módosítás nem eredményezheti a szerzõdés feltételeinek lényeges módosítását;
b) jogszabályváltozás vagy hatósági döntés,
c) a körülményekben bekövetkezett, a szerzõdés megkötésekor elõre nem látható lényeges változás,
d) a mûsorterjesztési szolgáltatás keretében kínált csatornák összetételében bekövetkezett változás indokolja.”
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(2) Az Eht. 132. §-a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés d) pontja alapján a szolgáltató az elõfizetõi szerzõdés egyoldalú módosítására az alábbi
feltételekkel jogosult:
a) az általános szerzõdési feltételeiben és internetes honlapján az általa kínált díjcsomagokban feltüntette az adott
csatorna szerepeltetésének általa vállalt idõpontját és ez az idõpont letelt, vagy
b) az adott médiaszolgáltatás kivételét a kínálatból lakossági felméréseken alapuló nézettségi adatok vagy
a médiaszolgáltatóval kötött szerzõdéses jogviszony indokolják.”

(3) Az Eht. 132. §-a (4)–(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha a szolgáltató az általános szerzõdési feltételekben meghatározott esetekben jogosult az általános szerzõdési
feltételeket egyoldalúan módosítani, köteles a módosításról a hatálybalépését megelõzõen legalább 30 nappal az
elõfizetõket e törvényben foglaltak szerint értesíteni, az elõfizetõket megilletõ felmondás feltételeirõl szóló
tájékoztatással együtt. 
(5) Amennyiben a módosítás az elõfizetõ számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az elõfizetõ az értesítéstõl
számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott idõtartamú elõfizetõi
szerzõdést. Nem mondhatja fel az elõfizetõ a határozott idõtartamú elõfizetõi szerzõdést ilyen esetben akkor, ha az
elõfizetõi szerzõdést a határozott idõtartalomból eredõ kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és
a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az
elõfizetõ felmondja a határozott idõtartamú elõfizetõi szerzõdést, a szolgáltató az elõfizetõtõl nem követelheti
a szerzõdés felmondását követõ idõszakra esõ kedvezmény összegét.
(6) A szolgáltató nem köteles a (4) és (5) bekezdésben foglalt értesítési határidõket az általános szerzõdési feltételek
azon módosításaira alkalmazni, amikor az általános szerzõdési feltételek módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt
válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános szerzõdéses feltételeket nem
érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely elõfizetõi díj csökken.”

(4) Az Eht. 132. §-a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A szolgáltató az elõfizetõ (vagy elhalálozás esetén az örökös) kérésére csak az általános szerzõdési feltételekben
foglaltak szerint módosíthatja az egyedi elõfizetõi szerzõdést, ha az elõfizetõ személyében szerzõdés, öröklés vagy
egyéb jogcímen történõ jogutódlás következtében változás következik be (átírás).”

35. § Az Eht. a 132. §-át követõen a következõ alcímmel egészül ki, valamint a 133. § helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Változás a szolgáltató személyében 
133. § (1) Amennyiben az elektronikus hírközlési szolgáltató helyébe (a továbbiakban: régi szolgáltató) – a szolgáltató
gazdasági társaságokról szóló törvény szerinti átalakulása, vagy a szolgáltatás nyújtásának adott területen történõ
megszüntetése vagy szerzõdés következtében – más szolgáltató (a továbbiakban: új szolgáltató) lép, az érintett
elõfizetõk felé a régi szolgáltató e törvénynek az elõfizetõi szerzõdés szolgáltató általi egyoldalú módosítására vagy az
elõfizetõi szerzõdés szolgáltató általi felmondására vonatkozó szabályai szerint köteles eljárni. 
(2) A régi szolgáltató az egyoldalú szerzõdésmódosítást csak abban az esetben alkalmazhatja, ha
a) a régi szolgáltató általános szerzõdési feltételei lehetõvé teszik az elõfizetõi szerzõdés szolgáltató általi egyoldalú
módosítását és tartalmazzák a 132. § (2) bekezdésének megfelelõ indokot, a szolgáltató érdekkörében felmerült, azaz
belsõ körülményekben bekövetkezett változást;
b) a módosítás nem eredményezi a szerzõdés feltételeinek lényeges módosítását, mint a szolgáltatás
igénybevételének feltételeit, minõségi célértékeket;
c) az új szolgáltató általános szerzõdési feltételei a régi szolgáltató általános szerzõdési feltételeihez való közelítés
érdekében úgy módosulnak, hogy annak lényeges elemei nem változnak;
d) a régi szolgáltató az alanyváltozásról a 132. § (4) bekezdése szerint értesíti az érintett elõfizetõket;
e) az új szolgáltató a módosított általános szerzõdési feltételeit a 130. § (2a) bekezdése szerint megküldi
a Hatóságnak;
f) mind a régi mind az új szolgáltató eleget tesz bejelentési kötelezettségének a 76. §-a szerint.”

36. § (1) Az Eht. 134. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az elõfizetõ a határozatlan idejû elõfizetõi szerzõdést legfeljebb 8 napos felmondási határidõvel bármikor
jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani. Az elõfizetõi szerzõdés bármely ezzel ellentétes kikötése
semmis.”
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(2) Az Eht. 134. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A szolgáltató az elõfizetõi szerzõdés felmondását írásban, tértivevényes levélben, amennyiben az elõfizetõi
szerzõdésben az elõfizetõ hozzájárult, olyan elektronikus dokumentumban vagy elektronikus levélben köteles
megküldeni, amelynek kézbesítése hitelesen igazolható, kivéve, ha az elõfizetõt a felmondásról azért nem tudja így
értesíteni, mert a szolgáltatás sajátosságai következtében a szolgáltató nem rendelkezik az elõfizetõ e módon történõ
értesítéséhez szükséges adatokkal. Ez utóbbi esetben a szolgáltató az elõfizetõt a szerzõdés felmondásáról a 144. §
(2) bekezdésében meghatározott egyéb módon is értesítheti.”

(3) Az Eht. 134. § (13) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(13) A mûsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó elõfizetõi szerzõdést a szolgáltató akkor is jogosult 15 napos
határidõvel felmondani, ha az elõfizetõ a (6) bekezdés szerinti jogkövetkezményekre figyelmeztetõ értesítését
követõen is jogosulatlanul vételezi a mûsorjelet, a beérkezõ mûsorjelet harmadik személynek jogellenesen továbbítja,
vagy a kódolt mûsorjelet jogosulatlanul dekódolja.”

(4) Az Eht. 134. §-a a következõ (14)–(16) bekezdéssel egészül ki:
„(14) A határozott idõtartamú elõfizetõi szerzõdés a meghatározott idõ elteltével megszûnik. A szerzõdés
megszûnését megelõzõen a szolgáltató köteles az elõfizetõt a számlalevél mellékletében, számlalevél hiányában
írásban, postai úton vagy a szolgáltatás jellegéhez igazodó elektronikus úton tájékoztatni a határozott idejû
szerzõdésbõl hátralévõ napok számáról és a szerzõdés megszûnésének idõpontjáról. A felek a határozott idõtartamú
elõfizetõi szerzõdésben szabadon megállapodhatnak a határozott idõtartamú elõfizetõi szerzõdés megszûnését
követõ új elõfizetõi szerzõdés szerzõdéses feltételeirõl, amely esetben a létrejövõ új szerzõdés csak határozatlan
idõtartamú lehet. A felek a határozott idejû szerzõdés idõtartamának meghosszabbításáról a szerzõdés megkötésekor
és az elõfizetõ kifejezett nyilatkozata esetén a határozott idõ elteltét megelõzõen szerzõdésmódosítással dönthetnek.
A határozott idejû szerzõdés rendkívüli felmondásának feltételeit a szolgáltató az általános szerzõdési feltételekben
határozza meg.
(15) Amennyiben az elõfizetõ a határozott idõtartamú elõfizetõi szerzõdésben kötelezettséget vállalt arra, hogy
szolgáltatást vagy a hozzá kapcsolódó terméket igénybe veszi, és a szerzõdést az ebbõl eredõ kedvezmények
figyelembevételével kötötte meg, és a szerzõdést felmondja a határozott idõtartam lejárta elõtt, a szolgáltató
kizárólag az elõfizetõ által igénybe vett kedvezményeket követelheti, a felmondáshoz egyéb hátrányos
jogkövetkezményt nem fûzhet.
(16) Az elõre fizetett díjú elõfizetõi mobil rádiótelefon szolgáltatások esetében a (14) és (15) bekezdés nem
alkalmazható. E szolgáltatások esetében az elõfizetõ általi egyenlegfeltöltés új határozott idejû szerzõdés ráutaló
magatartással történõ megkötésének minõsül. Az elõfizetõ általi egyenlegfeltöltéssel az elõzõ határozott idejû
szerzõdés megszûnik azzal, hogy az elõfizetõ hívószáma változatlan marad.”

37. § Az Eht. 136. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az elõfizetõi szolgáltatás szünetelésének egyéb eseteit az Elnök rendeletben állapítja meg.”

38. § (1) Az Eht. 137. § (1) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
[Az elõfizetõi szolgáltatás igénybevételének korlátozására, így különösen az elõfizetõ által indított vagy az elõfizetõnél
végzõdtetett (az elõfizetõ hozzáférési pontjára irányuló) forgalom korlátozására, az elõfizetõi szolgáltatás minõségi vagy
más jellemzõinek csökkentésére a szolgáltató az elõfizetõ egyidejû értesítésével a következõ esetekben jogosult:]
„d) az elõfizetõ fogyasztása túllépte az adott szolgáltatás tekintetében az általános szerzõdési feltételekben, illetve az
egyedi elõfizetõi szerzõdésben az igénybevétel felsõ korlátjaként meghatározott összeget vagy adatmennyiséget.”

(2) Az Eht. 137. §-a a következõ (2a)–(2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A korlátozás a megtévesztést, valamint az (1) bekezdés c) pontjában szabályozott díjtartozás esetét kivéve,
a mûszakilag kivitelezhetõ mértékben, csak az elõfizetõi szerzõdésszegéssel érintett szolgáltatásra terjedhet ki.
(2b) A szolgáltató a szolgáltatás korlátozásának idejére kizárólag a nyújtott szolgáltatással arányos díjat számíthat fel.
(2c) A mûsorterjesztõ a szolgáltatás igénybevételének a korlátozására akkor is jogosult, ha az elõfizetõ a mûsorjelet
jogosulatlanul vételezi, a beérkezõ mûsorjelet harmadik személynek jogellenesen továbbítja, vagy a kódolt mûsorjelet 
jogosulatlanul dekódolja.”

(3) Az Eht. 137. §-a a következõ (5)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Amennyiben a szolgáltató az (1) bekezdés d) pontja szerint az általános szerzõdési feltételeiben valamely általa
nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatás tekintetében az igénybevétel korlátjaként összeghatárokat,
adatmennyiségeket határoz meg, az erre vonatkozó rendelkezéseket az egyedi elõfizetõi szerzõdésben meg kell
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jelenítenie és azt az elõfizetõnek, mint az általánostól eltérõ szerzõdési feltételt külön nyilatkozattal el kell fogadnia.
A korlátozó feltételektõl az elõfizetõ és a szolgáltató az egyedi elõfizetõi szerzõdésben egyezõ akarattal eltérhetnek.
(6) A szolgáltató köteles a korlátozó feltételeket, és az azok bekövetkezéséhez fûzõdõ jogkövetkezményeket átlátható 
és ellentmondásmentes módon meghatározni.
(7) Amennyiben a szolgáltatás természete lehetõvé teszi, a korlátozó feltételt számszerû és egyértelmû mértékben
(értékhatár, adatmennyiség stb.) kell meghatározni. A pénzügyi vagy adatforgalmi korlát 80%-ának elérését követõen
a szolgáltató köteles haladéktalanul SMS üzenet, e-mail, vagy a számítógépen felugró ablak formájában az elõfizetõt
errõl értesíteni és figyelmeztetni a korlát túllépésének következményeire. 
(8) A pénzügyi vagy adatforgalmi korlát túllépésérõl a szolgáltató a (7) bekezdés szerint köteles értesíteni az elõfizetõt
és tájékoztatni a teljes körû szolgáltatás további igénybevételéhez szükséges teendõirõl, feltüntetve a határértéken
felüli igénybevétel költségeit.
(9) Az elõfizetõi szolgáltatás szünetelésének egyéb eseteit az Elnök rendeletben állapíthatja meg.”

39. § Az Eht. 138. §-a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A több mint százezer elõfizetõvel rendelkezõ szolgáltató köteles az ügyfélszolgálatra érkezõ hívások esetén,
a hívás megkezdésétõl számított legfeljebb száznyolcvan másodpercen belül ügyintézõ bejelentkezését biztosítani.”

40. § Az Eht. 139. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„139. § A szolgáltató általános szerzõdési feltételeiben a 130–131. §-okban és az Elnök által rendeletben
meghatározott módon köteles meghatározni az elõfizetõi szolgáltatásokra vonatkozó minõségi célértékeket. A
szolgáltató köteles a minõségi célértékek teljesítésére vonatkozó információkat rendszeresen közzétenni
a jogszabályban meghatározott tartalommal, formában és módon, hogy az elõfizetõk – beleértve a fogyatékos
személyeket is – átfogó, áttekinthetõ, összehasonlítható, megbízható, felhasználóbarát, naprakész információhoz
juthassanak.”

41. § (1) Az Eht. 140. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szolgáltató a nyilvános elektronikus hírközlõ hálózaton elérhetõ ügyfélszolgálat elérését köteles a megfizetendõ, 
legalacsonyabb díjú hívás díjánál nem magasabb díjazású hívhatósággal is biztosítani. E szabályt a belföldi hálózatból
indított hívásokra kell alkalmazni.”

(2) Az Eht. 140. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az ügyfélszolgálat elérhetõségét biztosító telefonszolgáltatáson keresztül reklámközlemény vagy ajánlat csak
abban az esetben továbbítható, ha ezt az elõfizetõ kérte vagy ehhez a hívó fél elõzetesen hozzájárul. Az ügyfélszolgálat 
elérhetõsége e hozzájáruláshoz nem köthetõ.”

42. § Az Eht. 141. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A szolgáltató a saját érdekkörébe tartozó hiba elhárítását díjfizetéshez nem kötheti, vagy egyéb, az elõfizetõ
közremûködését igénylõ feltételt nem támaszthat.”

43. § Az Eht. 142. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A szolgáltató az elõfizetõ kérésére a kiállított számlához köteles az (1) bekezdésben meghatározottaknál
részletesebb számlamellékletet csatolni (hívásrészletezõ), amely magában foglalja a díj kiszámításához szükséges
forgalmazási és számlázási adatokat tartalmazó kimutatást. Ilyen számlamellékletet (hívásrészletezõ) a szolgáltató az
elõre fizetett díjú elõfizetõi szolgáltatást igénybe vevõ elõfizetõ részére is köteles kiállítani, amennyiben az elõfizetõ
azt utólagosan kéri. 
(3) Az elõfizetõi szerzõdés megszegése esetén az elektronikus hírközlési szolgáltató az Elnök által rendeletben
meghatározottak szerint kötbért köteles fizetni.”

44. § Az Eht. 144. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„144. § (1) Ha jogszabály vagy a Hatóság valamely általános szerzõdési feltételnek vagy más tájékoztatásnak
(e bekezdésben a továbbiakban: tájékoztatás) a szolgáltató ügyfélszolgálatán történõ közzétételét rendeli el, ennek
a szolgáltató a következõk teljesítésével tesz eleget:
a) a tájékoztatást az ügyfélszolgálati helyiségben, ennek hiányában internetes honlapján közzéteszi, és
b) az abban foglaltakról a telefonszolgáltatás igénybevételével elérhetõ ügyfélszolgálat szóbeli tájékoztatást ad.
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(2) A Hatóság elõírhatja az elektronikus hírközlési szolgáltatók számára, hogy az elõfizetõik, és felhasználóik
tájékoztatása céljából a Hatóság által meghatározott módon közérdekû tájékoztatást állítsanak össze. A közérdekû
tájékoztatás kiterjedhet – többek között – az alábbiakra:
a) a szerzõi jogok megsértésére, más törvénybe ütközõ használatra és az ártalmas tartalom terjesztésével kapcsolatos
információkra,
b) a gyermekek és sérülékeny személyek védelmét lehetõvé tevõ könnyen használható és konfigurálható
szoftverekre vagy szoftveropciók elérhetõségére, vagy
c) az elektronikus hírközlési szolgáltatások használata során a személyes biztonságot, a magánéletet és a személyes
adatokat fenyegetõ kockázatokkal szembeni védelem céljából rendelkezésére álló eszközökre.
(3) Ha jogszabály az elõfizetõ értesítését írja elõ és amennyiben a szolgáltató számlalevelet is küld, a szolgáltató köteles 
a számlalevél mellékletében értesíteni az elõfizetõt.
(4) Ha jogszabály az elõfizetõ értesítését írja elõ és a szolgáltató a szolgáltatás jellegébõl adódóan nem köteles
számlalevelet küldeni, illetve ha az értesítés számlalevélben történõ teljesítésére azért nincs mód, mert az értesítés
jogszabály által elõírt idõpontja a számlalevél elõfizetõnek történõ, szolgáltató általános szerzõdési feltételei által
meghatározott megküldési idõpontját megelõzi, a szolgáltató választása szerint – a 144. § (5) és (6) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel –  az értesítési kötelezettségének a következõ módon tehet eleget:
a) az elõfizetõ közvetlen értesítésével az elektronikus hírközlési szolgáltatás jellegéhez igazodó módon,
b) elektronikus levélben az elõfizetõ által e célra megjelölt e-mail címre;
c) egyéb elektronikus hírközlés útján, az internetes honlapon történõ közzétételre utalással, vagy
d) az értesítendõ elõfizetõk körétõl függõen országos vagy megyei napilapban legalább két alkalommal feladott
közlemény útján, amellyel egyidejûleg a szolgáltató köteles az értesítést az ügyfélszolgálatán is hozzáférhetõvé tenni. 
(5) A (4) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott értesítési módokat a szolgáltató akkor alkalmazhatja, ha
maradandó módon rögzíteni tudja, hogy
a) a szóbeli értesítést az elõfizetõ tudomásul vette, vagy
b) az elektronikus dokumentumban vagy az elektronikus levélben foglalt értesítést az elektronikus értesítés
elfogadásáról elõzetesen nyilatkozó elõfizetõnek hitelesen igazolható módon megküldték.
(6) A (4) bekezdés d) pontjában meghatározott értesítési módot a szolgáltató kizárólag e törvény 136. § (1) bekezdése
és a 132. § (4) bekezdése szerinti értesítések esetén alkalmazhatja. Nem alkalmazhatja a (4) bekezdés d) pontjában
meghatározott értesítési módot, ha az elõfizetõi szerzõdés tárgyát képezõ szolgáltatásra irányadó az elõfizetõ által
fizetendõ elõfizetési díjak és egyéb kapcsolódó díjak – beleértve a számhordozással kapcsolatos díjakat és a szerzõdés
megszüntetésekor esedékes díjakat, az elõfizetõ számára nyújtott kedvezmények, valamint a költségek mértéke,
a díjak megfizetésének ideje, módja változik.
(7) Az elõfizetõ jogai gyakorlására nyitva álló határidõket a legkésõbbi értesítéstõl kell számítani.
(8) A Hatóság – annak érdekében, hogy az elõfizetõk, és felhasználók megfelelõ információkkal rendelkezzenek –
elõírhatja, hogy a hírközlési szolgáltatók tájékoztassák az elõfizetõiket:
a) az általuk nyújtott szolgáltatásokról, különös tekintettel azon számokra, vagy szolgáltatásokra alkalmazandó
díjakról, amelyre egyedi díjszabási feltételek vonatkoznak,
b) a szolgáltató által az egy hálózati összeköttetésen átmenõ forgalom mérésére és alakítására létrehozott bármely
eljárásról, valamint arról, hogy ezen eljárások milyen hatással lehetnek a szolgáltatás minõségére,
c) a fogyatékos elõfizetõiket a számukra kifejlesztett termékekrõl és szolgáltatásokról.
(9) A szolgáltatások egyes kategóriái tekintetében a Hatóság megkövetelheti, hogy a tájékoztatásra közvetlenül
a hívás kapcsolása elõtt kerüljön sor.
(10) A Hatóság annak érdekében, hogy az elõfizetõk, és felhasználók megfelelõ információkkal rendelkezve
a szolgáltatások minõségérõl, az árakról és díjszabásokról, összehasonlíthassák az egyes szolgáltatásokat és
a választási szabadságnak megfelelõen ésszerû döntéseket hozzanak, elõírhatja, hogy a hírközlési szolgáltatók
összehasonlításra alkalmas módon az általuk nyújtott szolgáltatások minõségérõl, elérhetõségérõl, valamint áráról
adatokat szolgáltassanak a Hatóságnak, vagy ilyen adatokat tegyenek közzé.
(11) A Hatóság a hírközlési szolgáltatók által benyújtott információk alapján összehasonlító adatokat tesz közzé, hogy
lehetõvé tegye a felhasználók és az elõfizetõk számára, interaktív útmutatók vagy hasonló mûszaki megoldások,
alkalmazások segítségével a független költségértékelést.”
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45. § Az Eht. 145. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A belföldi híváskezdeményezés szolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltató köteles ingyenesen
– nyilvános telefonállomás esetén fizetõeszköz használata nélkül – biztosítani, hogy végfelhasználója elérhesse
a Kormány által rendeletben meghatározott hívószámokon keresztül, ideértve a „112” egységes európai
segélyhívószámot is, a segélyhívó szolgálatok elérését.”

46. § Az Eht. 146. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„146. § (1) Minden, az elõfizetõkhöz telefonszámokat rendelõ szolgáltató köteles teljesíteni minden olyan ésszerû
kérést, amely a nyilvánosan elérhetõ tudakozószolgálatok és telefonkönyvek szolgáltatása céljából a megfelelõ
információk egyeztetett formában, tisztességes, tárgyilagos, költségalapú és megkülönböztetéstõl mentes
rendelkezésre bocsátására irányul.
(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen a 117. § c) pontja szerinti tudakozó szolgáltató részére minden, az elõfizetõkhöz
telefonszámokat rendelõ szolgáltató az elõfizetõ hozzájárulásától függõen – az elõfizetõ nevét, lakcímének
a szolgáltatóval nyilvánosságra hozatal céljából közölt részét és kapcsolási számát köteles térítésmentesen átadni.
Az így átadott információk csak az egyetemes tudakozó szolgáltatáshoz használhatók fel.
(3) A telefonszolgáltató köteles biztosítani, hogy az elõfizetõ igénybe vehessen bármely országos tudakozó
szolgáltatást.
(4) A tudakozószolgálatokkal és telefonkönyvekkel, valamint a szolgáltatók ezzel kapcsolatos kötelezettségeire
vonatkozó részletes szabályokat az Elnök rendeletben állapítja meg.”

47. § Az Eht. 148. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A telefonszolgáltató köteles lehetõvé tenni, hogy az Európai Gazdasági Térség bármely tagállamának
végfelhasználói elérhessék a szolgáltatási területen használt nem földrajzi számokat, valamint elérhessék és
használhassák a szolgáltatásokat, amennyiben ez mûszakilag lehetséges és gazdaságilag nem ésszerûtlen.”

48. § Az Eht. „Hangfrekvenciás tárcsázás és hívószám azonosítás” alcíme, valamint a 149. § helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„Az elõfizetõk érdekét szolgáló eszközök és szolgáltatások biztosítása
149. § (1) Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó elõírások sérelme nélkül
a telefonszolgáltatást nyújtó szolgáltató köteles lehetõvé tenni elõfizetõje számára a hálózat egészében, amennyiben
ez mûszakilag lehetséges, és gazdaságilag nem ésszerûtlen
a) elõfizetõi hozzáférési ponttól – elõfizetõi hozzáférési pontig történõ jelzésátvitel esetében hangfrekvenciás (DTMF) 
jelzõhang használatát,
b) a hívószám azonosítását biztosító szolgáltatást,
c) a díjmentes szelektív hívásletiltást kimenõ hívásokra, kimenõ és bejövõ emelt díjas szolgáltatásokra (ideértve az
„SMS” és „MMS” szolgáltatásokat is) és más hasonló alkalmazásokra, valamint az egyes emelt díjas szolgáltatások
elõzetes tiltásának beállítását és a tiltás elõfizetõk kérésére történõ díjmentes feloldását az Elnök által rendeletben
meghatározottak szerint.
(2) Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltató köteles biztosítani elõrefizetési vagy elõrefizetéses rendszert,
valamint a csatlakozási/bekapcsolási díjak részletekben történõ megfizetését, továbbá az alternatív, kedvezményes
díjjakkal kapcsolatos tanácsadást, amennyiben ilyen díjakat is alkalmaz.
(3) Az elektronikus hírközlési szolgáltató a számlák meg nem fizetése esetén arányos, az egyenlõ elbánás
követelményének megfelelõ, és megfelelõ módon közzétett intézkedéseket tehet. Ezeknek az intézkedéseknek
biztosítaniuk kell, hogy az elõfizetõ elõzetesen megfelelõ figyelmeztetést kapjon a szolgáltatás nemfizetésébõl
következõ bármilyen korlátozásáról vagy megszakításáról.
(4) A szolgáltató az általános szerzõdési feltételeiben meghatározott módon köteles biztosítani költségellenõrzés
szolgáltatást, beleértve az egyéni elõfizetõk ingyenes figyelmeztetését is rendellenes fogyasztási szokások vagy
túlzott fogyasztás észlelése esetén.”

49. § Az Eht. a következõ 150/A. §-al egészül ki:
„150/A. § (1) A 10. § (1) bekezdés m) pontjától eltérve, az ügyfélszolgálattal, az elõfizetõi számlapanaszok elektronikus
hírközlési szolgáltató általi intézésének rendjével kezelésével, a számla tartalmával kapcsolatban e törvényben vagy
az e törvény végrehajtására kibocsátott jogszabályban meghatározott rendelkezések fogyasztókkal szembeni
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megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárására a fogyasztóvédelemrõl
szóló törvényt kell alkalmazni.
(2) A 10. § (1) bekezdés m) pontjától eltérve, az e törvényben vagy az e törvény végrehajtására kibocsátott
jogszabályban az elõfizetõk elektronikus hírközlési szolgáltató általi tájékoztatására vonatkozóan elõírt
követelmények – az egyedi elõfizetõi szerzõdés és az általános szerzõdési feltételek tartalmára vonatkozó
követelményeket ide nem értve – fogyasztókkal szembeni megsértése esetén a fogyasztókkal szembeni
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott hatóság jár el az ott meghatározott 
szabályok szerint.
(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti e törvényben vagy az e törvény végrehajtására kibocsátott jogszabályban
meghatározott szabályok a fogyasztóvédelemrõl szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.”

50. § Az Eht. 155. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Egy elõfizetõnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlõ végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy
elõfizetõ világos és teljes körû – az adatkezelés céljára is kiterjedõ – tájékoztatását követõ hozzájárulása alapján lehet
adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni.”

51. § Az Eht. 156. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„156. § (1) A szolgáltató – szükség szerint más szolgáltatókkal közösen – mûszaki és szervezési intézkedésekkel köteles
gondoskodni a szolgáltatás biztonságának, valamint az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása során kezelt
elõfizetõi személyes adatok védelmérõl.
(2) Az elõfizetõi személyes adatok megsértését jelenti a nyilvánosan elérhetõ elektronikus hírközlési szolgáltatások
nyújtásával összefüggésben továbbított, tárolt, vagy más egyéb módon kezelt vagy feldolgozott személyes adatok
véletlen, vagy jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen megsemmisítése, elvesztése, módosítása,
jogosulatlan felfedése, nyilvánosságra hozatala, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés.
(3) A személyes adatok megsértésének az észlelése esetén az elektronikus hírközlési szolgáltató haladéktalanul köteles 
azt a Hatóságnak bejelenteni.
(4)  Az elektronikus hírközlési szolgáltatók kötelesek olyan nyilvántartást vezetni a személyes adatok megsértésének
eseteirõl, amely tartalmazza az ilyen esetek lényeges körülményeit, hatásait, valamint az elektronikus hírközlési
szolgáltató által megtett korrekciós intézkedéseket is. A nyilvántartásnak minden olyan tényre és körülményre ki kell
terjednie, amely alapján a Hatóság ellenõrizni képes, hogy az elektronikus hírközlési szolgáltató a (5) bekezdés
rendelkezéseinek megfelelt-e, vagy sem. A nyilvántartás csak az említett cél eléréséhez szükséges információkat
tartalmazza.
(5)  Ha a személyes adatok megsértése várhatóan hátrányosan érinti az elõfizetõ vagy más magánszemély személyes
adatait vagy magánéletét, akkor az elektronikus hírközlési szolgáltató errõl az elõfizetõt vagy magánszemélyt is
indokolatlan késedelem nélkül köteles értesíteni. Nem kell az érintett elõfizetõt vagy magánszemélyt értesíteni
a személyes adataival való visszaélésrõl, ha az elektronikus hírközlési szolgáltató a Hatóságnak kielégítõen igazolni
tudja, hogy végrehajtotta a megfelelõ technikai védelmi intézkedéseket, vagy, hogy ezen intézkedéseket alkalmazták
a biztonság sérelmével érintett adatok tekintetében. Az ilyen technológiai védelmi intézkedéseknek
értelmezhetetlenné kell tenniük az adatokat az azokhoz való hozzáféréshez engedéllyel nem rendelkezõ személyek
számára.
(6)  Az érintett elõfizetõk vagy magánszemélyek értesítésére irányuló szolgáltatói kötelezettség sérelme nélkül
– amennyiben a szolgáltató még nem értesítette az elõfizetõt vagy magánszemélyt a személyes adatok
megsértésérõl – a Hatóság, az Adatvédelmi Biztos véleményének kikérését követõen, kötelezheti erre, miután
megfontolta a biztonság megsértésének várható hátrányos hatásait.
(7)  Az elõfizetõnek vagy magánszemélynek szóló értesítés tartalmazza legalább a személyes adatok megsértésének
jellegét és azokat az információs pontokat, ahol az elõfizetõ további felvilágosítást kaphat, továbbá intézkedéseket
javasol a személyes adatok megsértése lehetséges hátrányos hatásainak enyhítésére. A Hatósághoz intézett értesítés
ezen túlmenõen leírja a személyes adatok megsértésének következményeit, és az annak orvoslására az elektronikus
hírközlési szolgáltató által javasolt, vagy megtett intézkedéseket.
(8) A Hatóság iránymutatást adhat ki a jelen § szerinti bejelentési és értesítési kötelezettség teljesítésének a módjára, és 
a nyilvánosan elérhetõ elektronikus hírközlési szolgáltatók személyes adatok kezelésével kapcsolatos elérendõ
biztonsági szintre vonatkozó legjobb gyakorlatokról.
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(9) A mûszaki és szervezési intézkedéseknek – figyelembe véve a legjobb gyakorlatot és a meghozandó intézkedések
költségeit – a szolgáltatónál, a hálózat egységességével és a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban jelentkezõ
kockázatoknak megfelelõ biztonsági szintet kell nyújtaniuk.
(10) A szolgáltató tájékoztatja az elõfizetõt a hálózat egységességével és a szolgáltatás biztonságát veszélyeztetõ,
a szolgáltató által megtett mûszaki és szervezési intézkedések ellenére fennmaradó, ismert kockázatokról és
a védelem érdekében az elõfizetõ által tehetõ intézkedésekrõl.
(11) Ha a hálózat egységességével és a szolgáltatás biztonságát érintõ vagy veszélyeztetõ esemény következtében
korábban nem ismert, új biztonsági kockázat jelentkezik, a szolgáltató legalább ügyfélszolgálatán és internetes
honlapján haladéktalanul tájékoztatja az elõfizetõt a korábban nem ismert, új biztonsági kockázatról, a védelem
érdekében az elõfizetõ által tehetõ intézkedésekrõl, és azok várható költségeirõl. A szolgáltató által nyújtott
tájékoztatásért külön díj nem kérhetõ az elõfizetõtõl. A szolgáltató által nyújtott tájékoztatás nem mentesíti
a szolgáltatót a védelem érdekében teendõ, a hálózat egységességével és a szolgáltatás megszokott biztonsági
szintjének visszaállítása érdekében szükséges intézkedések megtétele alól.
(12) A szolgáltató a személyes adatok védelmével, a szolgáltatás nyújtása során továbbított közlések bizalmasságával,
valamint a szolgáltatás biztonságával kapcsolatos, e törvényben meghatározott kötelezettségein túlmenõen
a személyes adatok kezelésének részletes szabályait, a szolgáltatás nyújtása során továbbított közlések és
küldemények bizalmasságának védelmére vonatkozó különleges feltételeket, valamint az azonosítókijelzés és
hívásátirányítás feltételeit az Elnök rendeletben állapítja meg.
(13) Amennyiben valamely értéknövelt szolgáltatás nyújtásához a forgalmi adatokon kívüli helymeghatározási adatok
szükségesek, a szolgáltató köteles a felhasználót, és elõfizetõt tájékoztatni ezen adatok típusáról, az adatfeldolgozás
céljáról, idõtartamáról, továbbá arról, hogy az adatokat szükséges-e harmadik fél számára továbbítani.
(14) A felhasználóval, elõfizetõvel kapcsolatos forgalmi adatokon kívüli helymeghatározási adatokat – a 159. §-ba
foglalt adatfeldolgozás kivételével – az elektronikus hírközlési szolgáltató kizárólag a felhasználó vagy az elõfizetõ
hozzájárulása esetén dolgozhatja fel és csak olyan mértékben és idõtartamig, amely szükséges az értéknövelt
szolgáltatás nyújtásához.
(15) A felhasználó, és az elõfizetõ a (14) bekezdésben foglalt hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
(16) Az elektronikus hírközlési szolgáltató az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, ügyészség,
bíróság, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából,
kérelmükre köteles megállapítani és részükre továbbítani a felhasználóval és az elõfizetõvel kapcsolatos, a forgalmi
adatokon kívüli helymeghatározási adatokat.
(17) A személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
(a továbbiakban: Avtv.) 3. § (8) bekezdése szerinti esetben, az adatok megismerésére külön törvényben felhatalmazott
szerv kérelmére az elektronikus hírközlési szolgáltató köteles megállapítani és részére továbbítani a felhasználóval, és
az elõfizetõvel kapcsolatos, a forgalmi adatokon kívüli helymeghatározási adatokat.”

52. § Az Eht. 157. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az elektronikus hírközlési szolgáltató értéknövelt szolgáltatások nyújtása, vagy saját üzletszerzés céljából
– az elõfizetõ vagy a felhasználó kifejezett elõzetes hozzájárulásával az ilyen szolgáltatások nyújtásához, illetve
értékesítéséhez szükséges mértékig és ideig – feldolgozhatja a (2) bekezdés szerinti adatokat. Az elektronikus
hírközlési szolgáltató köteles biztosítani, hogy az elõfizetõ és a felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhassa.”

53. § Az Eht. 159/A. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az adatkérésre külön törvény szerint jogosult szervezetek évente statisztikát kötelesek készíteni és az Európai
Bizottság részére eljuttatni. A statisztikának a következõket kell tartalmaznia:
a) azokat az eseteket, amelyekben a szolgáltató e § alapján az illetékes hatóságok számára adatot szolgáltatott,
b) e § szerinti adatok megõrzése idõpontját és azon idõpont között eltelt idõt, amikor az illetékes hatóság az adatok
továbbítását kérte,
c) azokat az esetek, amelyekben a szolgáltató az adatok iránti kérelmeket nem tudta teljesíteni.”

54. § Az Eht. 161. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Technikai megoldásokkal kell biztosítani az elõfizetõi névjegyzékbõl és a címtárból történõ lekérdezés biztonságát 
és az azzal való visszaélés megakadályozását, különösen az adatok jogosulatlan vagy indokolatlan mértékû letöltését,
továbbá más tagállam felhasználóinak hívás vagy SMS útján történõ közvetlen hozzáférését.”
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55. § Az Eht. 163. §-a a következõ új, (6)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az elektronikus hírközlési szolgáltatók általános szerzõdési feltételeiket, és az elõfizetõi szerzõdéseket – külön
jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában – 2011. november 1-ig kötelesek e törvény szerint módosítani. Ebben az
esetben a hatályban lévõ egyedi elõfizetõi szerzõdések az általános szerzõdési feltételek e törvény szerinti módosítása
által érintett részek tekintetében a törvény erejénél fogva módosulnak, errõl külön értesítést az elektronikus hírközlési
szolgáltatók az elõfizetõknek nem kötelesek megküldeni. Az újonnan kötött elõfizetési szerzõdésekre 2011. november 
1-ig a jelen törvény 2011. július 1. napján hatályos elõfizetõi szerzõdésekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
A 137.§ (7) bekezdésében foglalt értesítést és a 142.§ (2) bekezdésében foglalt, az elõre fizetett díjú elõfizetõi
szolgáltatást igénybe vevõ elõfizetõ részére történõ hívásrészletezõ kiállítását a szolgáltatók 2012. február 1-tõl
kötelesek biztosítani.
(7) Az Eht. 7. § (4) bekezdése szerinti felülvizsgálatot az egyes elektronikus hírközlési tárgyú törvények módosításáról
szóló 2011. évi CVII. törvény hatálybalépését követõ két éven belül kell elvégezni.”

56. § Az Eht. 182. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„182. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendelettel állapítsa meg: 
a) az elektronikus hírközlés-politikát, a rádióspektrum-politikát és információs társadalompolitikát, és e politikák
végrehajtásához szükséges intézkedéseket;
b) az elektronikus hírközlés veszélyhelyzeti és minõsített idõszaki felkészítésének rendszerét, az államigazgatási
szervek feladatait, mûködésük feltételeinek biztosítását;
c) az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyûjtéssel, illetve titkos adatszerzéssel 
felhatalmazott szervezetek együttmûködésének rendjét;
d) a kormányzati célú hálózatokra és az ilyen hálózatokkal kapcsolatos elektronikus hírközlési tevékenységre
vonatkozó, e törvénytõl eltérõ szabályokat;
e) az egyetemes szolgáltatás részletes pénzügyi és mûszaki feltételeit, követelményeit,
f) az e törvény szerinti hírközlési szakértõi tevékenység folytatásának részletes feltételeit, a szakértõi tevékenység
bejelentésének és a szakértõk nyilvántartásának személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, valamint
a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, továbbá a szakértõi
tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban elõírt kötelezettségek be nem tartása esetén alkalmazandó
jogkövetkezményeket.
(2) Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendelettel állapítsa meg:
a) a nettó elkerülhetõ költség, nettó elkerülhetõ egységköltség számításának részletes szabályait, valamint az
egyetemes szolgáltatásokkal kapcsolatos pénzügyi terhek megtérítésének részletes szabályait,
b) az egyetemes szolgáltatással kapcsolatos díjcsomagokra vonatkozó szabályokat az adópolitikáért felelõs
miniszterrel egyetértésben;
c) a védelmi feladatokban részt vevõ elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelölését és felkészülési feladataik
meghatározását;
d) piacmeghatározás, piacelemzés, a jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatók kijelölése és a rájuk vonatkozó
kötelezettségek elõírása során alkalmazandó alapelveket;
e) az informatikai és hírközlési ágazat ügyeleti rendszerének létrehozására, mûködtetésére, hatáskörére vonatkozó
szabályokat, a szolgáltatók bejelentési és kapcsolattartási kötelezettségeit;
f) az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltató kijelölésére vonatkozó eljárás és az egyetemes elektronikus
hírközlési szolgáltatóval folytatott szerzõdéskötési eljárás részletes feltételeit és szabályait;
(3) Felhatalmazást kap az Elnök arra, hogy rendelettel állapítsa meg:
1. a nemzeti frekvenciafelosztást;
2. a frekvenciahasználati jogosultság megszerzésére kiírt árverés és pályázat szabályait,
3. a frekvenciasávok felhasználási szabályait ;
4. a frekvenciakijelöléshez egyes esetekben szükséges mûszaki terv elkészítésére vonatkozó jogosultság képesítési
feltételeit;
5. frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházásának és haszonbérbe adásának elveit és részletes feltételeit;
6. az egyedi használati jog biztosításával kapcsolatos hatósági eljárás rendjét, különösen a frekvenciakijelölési és
rádióengedélyezési eljárás részletes feltételeit, az egyedi használati jogok kiadására, módosítására, visszavonására,
meghosszabbítására és kiadásának megtagadására vonatkozó részletes szabályokat, a frekvenciahasználati jog
gyakorlásának feltételeit és a frekvenciahasználati engedélyben (frekvenciakijelölésben, rádióengedélyben illetõleg
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frekvenciahasználati jogosultságban) foglalható feltételek részletes szabályait, valamint a frekvenciahasználati jog
érvényességének idejét a polgári célú frekvenciagazdálkodás területén;
7. idegen honosságú rádióengedélyek magyarországi elismerésének feltételeit;
8. a rádióberendezések és elektronikus hírközlõ végberendezések megfelelõségigazolásának és elismerésének,
valamint forgalomba hozatalának, forgalmazásának, üzembe helyezésének részletes szabályait;
9. a rádióamatõrökre vonatkozó vizsgakövetelményeket, a vizsgáztatás rendjét és a vizsgabizonyítvány kiadásának
feltételeit;
10. az ellenõrzés, a mérõszolgálati és a zavarelhárítási tevékenység rendjét;
11. a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó rádióberendezés forgalmazásának feltételeit, e törvény
79. § (1) bekezdésében és az annak alapján alkotott miniszteri rendeletben foglalt rendelkezések alkalmazásának
módját, illetve az attól való eltéréseket;
12. a frekvenciakijelölési, rádióengedélyezési eljárás, az ellenõrzés, a mérõszolgálati és zavarelhárítási tevékenység és
az adatszolgáltatás rendjét a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás területén;
13. a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjére vonatkozó részletes szabályokat, valamint a nem polgári célú
frekvenciagazdálkodás körébe tartozó szervezeteket;
14. az ANFT-t és az azonosítókkal való gazdálkodás rendjére vonatkozó részletes szabályokat;
15. az elektronikus hírközlési szolgáltatás minõségének az elõfizetõk és felhasználók védelmével összefüggõ
követelményeit, valamint az emelt díjas szolgáltatások nyújtásának feltételeit;
16. a számhordozhatóság szabályait és a számhordozhatóság megvalósíthatósága érdekében mûködõ
központi-referencia adatbázis és a szolgáltatók együttmûködésének feltételeit és eljárási szabályait, valamint az
adatbázishoz való hozzáférés minõségi követelményeit;
17. a közvetítõválasztás szabályait;
18. az interfészek mûszaki leírásának tartalmi követelményeit és az azokhoz való hozzáférés elõírását;
19. a távirat-szolgáltatás ellátásának részletes szabályait;
20. az elektronikus hírközlési szolgáltatót, alkalmazottját, tagját, megbízottját terhelõ adatvédelmi és titoktartási
kötelezettséget, az adatkezelés részletes szabályait, a titokvédelemre vonatkozó különleges feltételeket, a forgalmi és
számlázási adatok kezelését, az azonosítókijelzés és a hívásátirányítás feltételeit;
21. a segélyhívások megválaszolása céljából a hívó fél azonosítására, illetve a helymeghatározásra vonatkozó adatok
segélyhívó szolgálatok mûszaki feltételeit és rendelkezésére bocsátásának módját;
22. a nagyfrekvenciás villamos berendezések és a nagyfrekvenciás jelet vagy mellékhatást keltõ berendezések
megfelelõségének igazolását, a megfelelõségi nyilatkozat feltételeit, a megfelelõség alapvetõ követelményeit, az
idegen honosságú megfelelõségtanúsítványok kölcsönös elismerésének feltételeit az iparügyekért felelõs miniszter
véleményezését követõen;
23. az építésügyért és, a feladatkörükbe tartozó sajátos építményfajtára vonatkozó szabályok tekintetében, az
elektronikus hírközlési építmények más építményfajtákkal való megközelítését, védelmét, illetve keresztezését
a közlekedésért, az energiapolitikáért, illetve a vízgazdálkodásért felelõs miniszter véleményezését követõen;
24. elõfizetõi szerzõdések, azok létrejötte, módosítása, megszûnése, szolgáltatások korlátozásának feltételeit,
az egyedi elõfizetõi szerzõdések és a szolgáltatók általános szerzõdési feltételei részletes szabályait, ideértve
a tudakozószolgálatokkal és telefonkönyvekkel, valamint a szolgáltatók ezzel kapcsolatos kötelezettségeire
vonatkozó részletes szabályokat.”

57. § (1) Az Eht. 187. § (1) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
[Ez a törvény]
„c) az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) és Hivatalának létrehozásáról szóló, az
Európai Parlament és a Tanács 1211/2009/EK rendelete (2009. november 25.)” 
[végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg].

(2) Az Eht. 187. § (2) bekezdése a következõ j)– l) ponttal egészül ki:
[Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]
„j) az Európai Parlament és a Tanács 2009/136/EK irányelve (2009. november 25.) az egyetemes szolgáltatásról,
valamint az elektronikus hírközlõ hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói
jogokról szóló 2002/22/EK irányelv, az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezelésérõl,
feldolgozásáról és a magánélet védelmérõl szóló 2002/58/EK irányelv és a fogyasztóvédelmi jogszabályok
alkalmazásáért felelõs nemzeti hatóságok közötti együttmûködésrõl szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról,
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k) az Európai Parlament és a Tanács 2009/140/EK irányelve (2009. november 25.) az elektronikus hírközlõ hálózatok és
elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv, az elektronikus hírközlõ
hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésrõl, valamint azok összekapcsolásáról szóló 2002/19/EK
irányelv és az elektronikus hírközlõ hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezésérõl szóló
2002/20/EK irányelv módosításáról.
l) a Bizottság 2007/344/EK határozata (2007. május 16.) a spektrumhasználatra vonatkozó információk Közösségen
belüli harmonizált rendelkezésre állásáról.”

 58. § (1) Az Eht. 188. §-a a következõ 1/a. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„1/a. Azonosítás szolgáltatás: olyan kapcsolódó szolgáltatás melyet az elõfizetõ vagy felhasználó személyére
vonatkozó adatok igénybevételével nyújtanak.”

(2) Az Eht. 188. § 19. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„19. Elektronikus hírközlõ hálózat: átviteli rendszerek és – ahol ez értelmezhetõ – a hálózatban jelek irányítására
szolgáló berendezések, továbbá más erõforrások –  beleértve a nem aktív hálózati elemeket is –, amelyek jelek
továbbítását teszik lehetõvé meghatározott végpontok között vezetéken, rádiós, optikai vagy egyéb elektromágneses 
úton, beleértve a mûholdas hálózatokat, a helyhez kötött és a mobil földfelszíni hálózatokat, az energiaellátó
kábelrendszereket, olyan mértékben, amennyiben azt a jelek továbbítására használják, a mûsorszórásra használt
hálózatokat és a kábeltelevíziós hálózatokat, tekintet nélkül a továbbított információ fajtájára.”

(3) Az Eht. 188. §-a a következõ 30/a. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„30/a. Frekvenciafelosztás: egy adott frekvenciasávhoz egy vagy több rádiószolgálat hozzárendelése abból a célból,
hogy azok a frekvenciasávot meghatározott feltételek mellett használják.”

(4) Az Eht. 188. § 35-36. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„35. Hálózati szerzõdés: a hálózati szolgáltatások igénybevételére, azokhoz való hozzáférésre irányuló, szolgáltatók
vagy szolgáltató és valamely vállalkozás közötti szerzõdés, ideértve a hozzáférésre és összekapcsolásra irányuló
szerzõdést, továbbá a lineáris médiaszolgáltató és a mûsorterjesztõ közötti, mûsorterjesztési szolgáltatás
igénybevételére irányuló szerzõdést is.
36. Hálózati szolgáltatás: hozzáférési és/vagy összekapcsolási szolgáltatás nyújtása más szolgáltató vagy vállalkozás
számára, illetve az ezek nyújtásához szükséges kiegészítõ szolgáltatások.”

(5) Az Eht. 188. § 41. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„41. Helyhez kötött telefonszolgáltatás: helyhez kötött elõfizetõi végponton keresztül igénybe vehetõ nyilvános
telefonszolgáltatás, amely nem minõsül nyilvánosan elérhetõ mobil rádiótelefon szolgáltatásnak.”

(6) Az Eht. 188. § 43. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 
[E törvény alkalmazásában:]
„43. Helyi alhurok: a helyhez kötött nyilvános elektronikus hírközlõ hálózatban alkalmazott helyi hurok egy olyan
szakasza, amely egy elõfizetõi hozzáférési pontot összeköt egy koncentrációs ponttal vagy egy meghatározott köztes
hozzáférési ponttal.”

(7) Az Eht. 188. § 45. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„45. Helyi hurok: a nyilvános helyhez kötött elektronikus hírközlõ hálózatban valamely elõfizetõi hozzáférési pontot
egy rendezõvel vagy annak megfelelõ eszközzel összekapcsoló transzparens fizikai áramkör (így különösen a sodrott
rézérpáras, illetve koaxiális kábeles, illetve optikai szálas, vagy más, ezekkel egyenértékû átviteli közegen létesített
kapcsolat).”

(8) Az Eht. 188. § 47–49. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„47. Helyi hurok részleges átengedése: a kötelezett szolgáltató tulajdonában lévõ helyi hurokhoz vagy helyi alhurokhoz
való hozzáférés biztosítása valamely jogosult szolgáltató számára, amely lehetõvé teszi a hálózati infrastruktúra egy
meghatározott részének, például a frekvencia egy részének vagy ezzel egyenértékû résznek a használatát.
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48. Helyi hurok teljes átengedése: a kötelezett szolgáltató tulajdonában lévõ helyi hurokhoz vagy helyi alhurokhoz való
hozzáférés biztosítása valamely jogosult számára, amely lehetõvé teszi a hálózati infrastruktúra teljes kapacitásának
használatát.
49. Helymeghatározási adat: az elektronikus hírközlõ hálózatban vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatás során
kezelt bármely adat, amely egy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználója végberendezésének földrajzi
helyzetét jelzi.”

(9) Az Eht. 188. §-a a következõ 49/a. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
49/a. Helymeghatározási szolgáltatás: olyan kapcsolódó szolgáltatás, amelyet az elõfizetõ vagy felhasználó
helymeghatározási adatainak megadásával nyújtanak.”

(10) Az Eht. 188. §-a a következõ 50/a. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„50/a. Hívás: nyilvánosan elérhetõ elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételével megvalósított, kétirányú
hangalapú kommunikációt lehetõvé tevõ csatlakozás.”

(11) Az Eht. 188. § 56. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:] 
„56. Hozzáférés: eszközök vagy szolgáltatások rendelkezésre bocsátása más elektronikus hírközlési szolgáltató vagy
vállalkozás részére meghatározott feltételek mellett, kizárólagos vagy nem kizárólagos jelleggel, elektronikus
hírközlési szolgáltatások nyújtása céljából, beleértve azt is, amikor ezeket az információs társadalommal összefüggõ
szolgáltatások vagy lineáris médiaszolgáltatás nyújtására használják. A hozzáférés kiterjed többek között a hálózati
elemekhez és kapcsolódó eszközökhöz történõ hozzáférésre, amely magában foglalhatja
a) a berendezések vezetékes vagy vezeték nélküli módon történõ csatlakoztatását (ez tartalmazza különösen a helyi
hurokhoz és a helyi hurok révén történõ szolgáltatásnyújtáshoz szükséges eszközökhöz és szolgáltatásokhoz történõ
hozzáférést);
b) az informatikai rendszerekhez vagy adatbázisokhoz való hozzáférést elõrendelés, ellátás, rendelés, karbantartás,
javítási igények és számlázás céljából;
c) az összekapcsolást;
d) a bitfolyam hozzáférést;
e) a fizikai infrastruktúrához való hozzáférést, beleértve az épületeket, alépítményeket és tornyokat;
f) a megfelelõ szoftverrendszerekhez való hozzáférést, beleértve a mûködéstámogató rendszereket, a számfordításhoz
vagy ezzel egyenértékû funkciót kínáló rendszerekhez való hozzáférést;
g) a helyhez kötött és mobil rendszerekhez való hozzáférést, különösen barangolás céljából;
h) digitális televíziós szolgáltatások feltételes hozzáférési rendszereihez való hozzáférést;
i) virtuális hálózati szolgáltatásokhoz való hozzáférést.”

(12) Az Eht. 188. §-a a következõ 60/a. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„60/a. Jelenlét- ellenõrzõ szolgáltatás: olyan kapcsolódó szolgáltatás, amelyet az elõfizetõ vagy felhasználó
meghatározott állapotára vonatkozó adatok igénybevételével nyújtanak.”

(13) Az Eht. 188. § 61. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„61. Kapcsolódó eszközök: elektronikus hírközlõ hálózat üzemeltetéséhez, illetve elektronikus hírközlési szolgáltatás
nyújtásához kötõdõ, ahhoz igénybe vehetõ, illetve arra alkalmas kapcsolódó szolgáltatások, fizikai eszközök és egyéb
létesítmények vagy elemek, ideértve többek között az épületek vagy az épületek kábelbevezetését, az épületek
kábelezését, az antennákat, a tornyokat és egyéb tartószerkezeteket, az alépítményeket, a kábelcsatornákat,
a tartóoszlopokat, az ellenõrzõaknákat és a szekrényeket.”

(14) Az Eht. 188. §-a a következõ 61/a–61/b. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„61/a. Kapcsolódó szolgáltatások: azok az elektronikus hírközlõ hálózathoz, illetve elektronikus hírközlési
szolgáltatáshoz kapcsolódó szolgáltatások, amelyek lehetõvé teszik, illetve támogatják az adott hálózat vagy
szolgáltatás útján történõ szolgáltatásnyújtást, vagy erre alkalmasak, beleértve a számfordítást, és az azzal
egyenértékû funkcióval rendelkezõ rendszereket, a feltételes hozzáférésû rendszereket és az elektronikus
mûsortájékoztatókat, valamint egyéb szolgáltatásokat, mint például az azonosítás szolgáltatást, a helymeghatározási
és a jelenlét-ellenõrzõ szolgáltatást.
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61/b. Kábelrendezõ: a helyi hurok értelmezésében olyan csatlakozásra megfelelõ szerelvény, amelyben az érintett
helyi hurok vagy helyi alhurok egyedi leválasztó eszközei találhatók.”

(15) Az Eht. 188. §-a a következõ 64/a. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„64/a. Kis és középvállalkozás: a kis és középvállalkozások támogatásáról szóló törvényben ekként meghatározott
vállalkozások.”

(16) Az Eht. 188. § 68. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„68. Közvetítõválasztás: az elektronikus hírközlési szolgáltató elõfizetõjének az a lehetõsége, hogy a hívott elõfizetõ
vagy szolgáltatás eléréséhez megválassza a közvetítõ szolgáltatót, amely az elõfizetõi hozzáférést nyújtó
szolgáltatóval összekapcsoláson keresztül nyilvánosan elérhetõ telefonszolgáltatást nyújt.”

(17) Az Eht. 188. §-a a következõ 70/b. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„70/b. MMS: Multimédiás üzenetküldés szolgáltatás.”

(18) Az Eht. 188. § 75. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„75. Mûsorszórás: olyan mûsorterjesztés, amelynek során analóg vagy digitális médiaszolgáltatásokat a földfelszínen
telepített – az elsõdlegesen mûholdas szolgálatra rendelt frekvenciák kivételével – rádiófrekvenciát használó,
általában egyirányú adatátvitelt lehetõvé tevõ átviteli rendszerrel továbbítják az elõfizetõhöz vagy felhasználóhoz;
mûsorszórásnak minõsül a digitális mûsorszóró hálózat (egyidejûleg több frekvenciát használó, több adóval mûködõ
hálózat) vagy mûsorszóró adó (ugyanazon frekvenciát egyidejûleg, azonos módon használó egy vagy több adó)
segítségével végzett mûsorterjesztés is.”

(19) Az Eht. 188. §-a a következõ 83/a. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„83/a. Nettó árbevétel: a szolgáltató számviteli törvény szerinti nettó árbevétele.”

(20) Az Eht. 188. § 85–86. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„85. Nyilvános elektronikus hírközlõ hálózat: teljesen vagy elsõsorban a nyilvánosan elérhetõ, a hálózati végpontok
közötti információátvitelt támogató elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására használt elektronikus hírközlõ
hálózat.
86. Nyilvánosan elérhetõ telefonszolgáltatás (telefonszolgáltatás): olyan, bárki számára rendelkezésre álló elektronikus
hírközlési szolgáltatás, amely belföldi vagy nemzetközi számozási tervben szereplõ hívószám vagy hívószámok
segítségével közvetlenül vagy közvetve lehetõvé teszi belföldi vagy belföldi és nemzetközi hívások kezdeményezését
és fogadását.”

(21) Az Eht. 188. §-a a következõ 88/a. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„88/a. Önálló gazdasági egység: olyan önálló szervezeti egység egy elektronikus hírközlési szolgáltató társaság
társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény és a számvitelrõl szóló törvény szerinti olyan részlegének összes
eszköze és kötelezettsége (ideértve a passzív idõbeli elhatárolást is), amely részleg szervezeti szempontból független,
a hozzá tartozó vagyonnal mûködni képes egységet képez.”

(22) Az Eht. 188. § 91–94. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„91. Rádióberendezés: olyan termék vagy egy termék olyan alkotórésze, amely földfelszíni rádiótávközlés vagy
ûrtávközlés céljára szolgáló rádióspektrum felhasználásával képes rádióhullámok adása, vétele vagy adása és vétele
útján távközlésre.
92. Rádióhullám: olyan, a térben mesterséges vezetõ nélkül terjedõ elektromágneses hullám, amelynek frekvenciája
nem nagyobb, mint 3000 GHz.
93. Rádióspektrum: a rádióhullámok frekvenciatartománya.
94. Rádiószolgálat: a Nemzetközi Rádiószabályzattal összhangban levõ jogszabályban meghatározott rádiótávközlési
szolgálat, továbbá a rádiócsillagászati szolgálat.”

(23) Az Eht. 188. §-a a következõ 99/b. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„99/b. SMS: rövid, szöveges üzenetszolgáltatás.”
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(24) Az Eht. 188. § 100. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„100. Transznacionális piac: az Európai Bizottság által meghatározott, az Európai Gazdasági Térség egészét vagy
annak jelentõs részét, de legalább két tagállamot érintõ piac.”

(25) Az Eht. 188. § 103. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„103. Telepítés: rádióállomás, rádiórendszer vagy rádiótávközlõ hálózat kiépítése, üzemeltetésre alkalmas állapotba
hozatala rádiófrekvenciás jelek adását, illetve vételét megvalósító üzemmódban, üzemben tartás vagy kísérleti
üzemeltetés nélkül.”

(26) Az Eht. 188. § 107. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„107. Ûrszegmens: mûholdas távközlési rendszer része, amely magában foglalja a mûholdat és a mûholdkövetési,
távmérési és távvezérlési funkciókat, valamint a mûholdak részére logisztikai támogatást nyújtó földi
berendezéseket.”

(27) Az Eht. 188. §-a a következõ 110/a–110/b. pontokkal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„110/a. Végfelhasználó: olyan felhasználó, aki az adott hálózati hozzáférési pontot saját érdekkörében használja, és
azon nem nyújt nyilvánosan elérhetõ elektronikus hírközlési szolgáltatást.
110/b. Végfelhasználói hozzáférés felett rendelkezõ vállalkozás: azon vállalkozás, amely a végfelhasználó valamely
elektronikus hírközlõ hálózathoz vagy annak részéhez történõ fizikai vagy logikai csatlakoztatása felett rendelkezési
jogot gyakorol.”

(28) Az Eht. 188. § 111. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„111. Virtuális helymegosztás: olyan helymegosztás, amelynek során a helymegosztásra jogosult szolgáltató
megbízásából a kötelezett szolgáltató birtokolja és üzemelteti a rendezõhöz kapcsolódó azon berendezéseket,
amelyek a jogosult szolgáltató igényeit elégítik ki.”

59. § Az Eht. 10. § (1) bekezdés nyitó mondatában a „Hatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
(a továbbiakban: Hatóság)” szöveg, 10. § (1) bekezdés n) pontjában a „zártcélú” szövegrész helyébe a „kormányzati
célú” szöveg, a 10. § (2) bekezdésében az „Az Elnök ellátja az (1) bekezdés b), valamint d)–h) pontjában meghatározott
hatáskörökbõl eredõ feladatokat” szövegrész helyébe „A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
(a továbbiakban: Elnök) ellátja az (1) bekezdés b), d)–g), valamint x)–v) pontjában meghatározott hatáskörökbõl eredõ
feladatokat” szöveg, 10. § (2) bekezdésében a „Hivatal eljár az (1) bekezdés a), c), j), és l)–s) pontjaiban meghatározott
ügyekben” szövegrész helyébe a „Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) eljár
az (1) bekezdés a) c) j), valamint l)–u), pontjaiban meghatározott ügyekben” szöveg, 10. § (2) bekezdésében
a „Médiatanács” szövegrész helyébe a „Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban:
Médiatanács)” szöveg, 10. § (2) bekezdésében a „fõigazgató” szövegrész helyébe a „Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság fõigazgatója (a továbbiakban: fõigazgató)” szöveg, 11. § (4) bekezdésében a „káros zavaroktól” szövegrész
helyébe a „káros zavarástól” szöveg, 80. § (3) bekezdés f) pontjában a „fogyatékkal élõ” szövegrész helyébe
a „fogyatékos” szöveg, 84. § (3) bekezdésében a „frekvenciasávok nemzeti felosztására” szövegrész helyébe a „nemzeti 
frekvenciafelosztásra” szöveg, 84. § (5) bekezdésében a „frekvenciahasználati jog” szövegrész helyébe
a „frekvenciahasználati jogosultság és jog” szöveg, 84. § (8) bekezdésében a „kártérítés” szövegrész helyébe
a „kártalanítás” szöveg, 102. § (2) bekezdésében a „jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltató” szövegrész  helyébe
a „nagykereskedelmi szolgáltatási piacokon jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltató” szöveg, 104. §
(1)–(3) bekezdésében a „jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltató” szövegrész helyébe a „nagykereskedelmi
szolgáltatási piacokon jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltató” szöveg, 105. § (1)–(4) bekezdésében a „jelentõs
piaci erõvel rendelkezõ szolgáltató” szövegrész helyébe a „nagykereskedelmi szolgáltatási piacokon jelentõs piaci
erõvel rendelkezõ szolgáltató” szöveg, 106. § (1) és (7) bekezdésében a „jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltató”
szövegrész helyébe a „nagykereskedelmi szolgáltatási piacokon jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltató” szöveg,
106. § (2) bekezdésében „az elõfizetõk” szövegrész helyébe „a végfelhasználók” szöveg, 107. § (1) bekezdésében
a „jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltató” szövegrész helyébe a „nagykereskedelmi szolgáltatási piacokon
jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltató” szöveg, 108. § (1) bekezdésében a „jelentõs piaci erõvel rendelkezõ
szolgáltató” szövegrész helyébe a „nagykereskedelmi szolgáltatási piacokon jelentõs piaci erõvel rendelkezõ
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szolgáltató” szöveg, a 109. §-t megelõzõ „elõfizetõi szolgáltatások díjával kapcsolatos kötelezettségek” alcím helyébe
a „Kiskereskedelmi szolgáltatásokra vonatkozó kötelezettségek”, a 109. § (1) bekezdésében a „kötelezettségek”
szövegrész helyébe a „nagykereskedelmi kötelezettségek” szöveg, 117. § (1) bekezdés a) pontjában
a „telefonhálózathoz” szövegrész helyébe a „nyilvános elektronikus hírközlõ hálózathoz” szöveg, 117. § (1) bekezdés
a) pontjában a „nemzetközi hívások” szövegrész helyébe a „nemzetközi telefonhívások” szöveg, 117. § (1) bekezdés
b) pontjában a „telefonállomás” szövegrész helyébe a „telefonállomás vagy más nyilvános telefon-hozzáférési pont”
szöveg, 117. § (1) bekezdés b) pontjában a „telefonállomások” szövegrész helyébe a „telefonállomások vagy más
nyilvános telefon hozzáférési pontok” szöveg, 118. § (3) bekezdésében az „alacsony jövedelmû, illetve fogyatékkal élõ
személy” szövegrész helyébe az „alacsony jövedelmû, idõskorú, és fogyatékos személy” szöveg, 134. §
(7) bekezdésében az „5000 Ft-nál” szövegrész helyébe a „tízezer forintnál”, 134. § (7) bekezdésében „az 5000 Ft-ot”
szövegrész helyébe „a tízezer forintot” szöveg, 136. § (1) bekezdés c) pontjában a „terroristaelhárítás” szövegrész
helyébe a „terrorelhárítás” szöveg, 137. § (1) bekezdés b) pontjában a „támogatott egyetemes szolgáltatást”
szövegrész helyébe a „szolgáltatást” szöveg, 157. § (2) bekezdés j) pontjában a „távbeszélõ” szövegrész helyébe
a „telefon” szöveg, a 188. § 16. pontjában a „valamint a Hatóság határozata” szövegrész helyébe a „Hatóság határozata
és a Hatóság által az ügyféllel kötött hatósági szerzõdés” szöveg, 188. § 62. pontjában a „rádiónavigációs” szövegrész
helyébe a „rádiónavigáció” szöveg lép.

60. § (1) Hatályát veszti az Eht. 4. § (2) bekezdésében és 6. §-ban „a 36. §-ban foglaltak értelemszerû alkalmazásával” szövegrész, 
10. § (1) bekezdés l) pontjában a „polgári célú” szövegrész, XII. fejezet címében „A NAGYKERESKEDELMI
SZOLGÁLTATÁSI PIACOKON” szövegrész, 105. § (2) bekezdésében a „,valamint az árpréstilalom” szövegrész, 109. §
(1) bekezdésében az ,„illetve a 111. §” szövegrész, az Eht. 188. § 69. pontjában „a Magyar Közlöny mellékleteként
megjelenõ Hivatalos Értesítõben, az arra vonatkozó eljárás szerint, valamint” szövegrész.

(2) Hatályát veszti az Eht. 4. § (1) bekezdés b), e) és f) pontja, 5. § (1) bekezdés s) pontja és (2) bekezdése, 10. § (1) bekezdés
h) pontja, „A Hatóság alkalmazottai” alcímet megelõzõen „A Hivatal” alcím, 20. § (1) bekezdés d) pontja, 75. §-a,
„A bérelt vonali szolgáltatások minimális készletének biztosítása” alcíme, 110. §-a, 113–116. §-a, az „Árprés
alkalmazásának tilalma” alcíme, 151–152. §-a, 188. § 4., 5., 8., 38., 44., 52., 54., 58., 59., 73., 96., 98., 102., és 104. pontja.

(3) Az Elnök az Eht. 182. § (3) bekezdés szerinti jogalkotási hatáskörébe tartozó, e törvény hatálybalépését megelõzõen
kibocsátott jogszabályok az Elnök által azonos tárgykörben kibocsátott jogszabályok hatálybalépéséig maradnak
hatályban.

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

61. § Hatályát veszti a Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény 4. §-a.

III. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
módosítása

62. § A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 13. § (2) bekezdés
g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény rendelkezéseit]
„g) az audiovizuális médiaszolgáltatás nyújtására és a sajtótermék kiadására irányuló tevékenység felügyeletével,
a média- és hírközlési igazgatással, az elektronikus hírközlési szolgáltatások, tevékenységek, az audiovizuális
médiaszolgáltatások és a sajtótermékek piaci felügyeletével, piacszabályozásával, ellenõrzésével kapcsolatos
eljárásban, ”
[csak akkor kell alkalmazni, ha az ügyfajtára vonatkozó törvény eltérõ szabályokat nem állapít meg.]
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IV. A mûsorterjesztés és digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosítása

63. § (1) A mûsorterjesztés és digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Dtv.) 5. §
(1) bekezdése a következõ 2/a. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„2/a. Digitális földfelszíni mûsorterjesztés: olyan mûsorterjesztés, amely magában foglalja 
a) a médiaszolgáltató által elõállított egymással szinkronban lévõ kép, valamennyi hang és adat jelek összességébõl
álló digitális rádió-, illetve audiovizuális médiaszolgáltatási jelnek a fizikai kapcsolódási ponton történõ átvételét és
eljuttatását a multiplex szolgáltatás rendszeréhez; 
b) a médiaszolgáltatási jelekbõl egyetlen szabványos digitális jelfolyam elõállítását (multiplex szolgáltatás), és
e jelfolyam eljuttatását a mûsorszóró adókhoz (mûsorszétosztás),
c) e jelfolyam mûsorszóró adók adott antennarendszereinek kimenõ pontjáról a rádióengedélyekben foglalt
paraméterekkel történõ kisugárzását, amely kisugárzott jelnek olyan szintûnek és minõségûnek kell lennie, hogy az
elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályban rögzített vagy egyéb módon vállalt minõségi paraméterek szerinti
elméleti lefedettséget biztosítsa.”

(2) A Dtv. 5. § (1) bekezdés 13–14. pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[E törvény alkalmazásában:]
„13. Forgalomba hozatal: a terméknek a közösségi piacon elsõ alkalommal történõ forgalmazása;
14. Gyártó: az a természetes vagy jogi személy, aki a terméket gyártja, vagy aki saját nevében vagy védjegye alatt
a terméket tervezteti, gyártatja vagy forgalmazza;”

(3) A Dtv. 5. § (1) bekezdés 33. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„33. Mûsorszórás: olyan mûsorterjesztés, amelynek során analóg vagy digitális rádió-, illetve audiovizuális mûsorokat
a földfelszínen telepített – az elsõdlegesen mûholdas szolgálatra rendelt frekvenciák kivételével – rádiófrekvenciát
használó, általában egyirányú adatátvitelt lehetõvé tevõ átviteli rendszerrel továbbítják az elõfizetõhöz vagy
felhasználóhoz; mûsorszórásnak minõsül a digitális mûsorszóró hálózat (egyidejûleg több frekvenciát használó, több
adóval mûködõ hálózat) vagy mûsorszóró adó (ugyanazon frekvenciát egyidejûleg, azonos módon használó egy vagy
több adó) segítségével végzett mûsorterjesztés is;”

(4) A Dtv. 6. § (4)–(6) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek és egy új (7) bekezdéssel kiegészül:
„(4) Az Mttv. hatálya alá tartozó médiaszolgáltatások kivételével a bejelentésben meg kell adni azokat az adatokat,
illetve be kell nyújtani azokat az okiratokat, amelyek igazolják az adott mûsor médiaszolgáltatójának
médiaszolgáltatási jogosultságát. Ezen igazolási kötelezettség alá esõ médiaszolgáltatások tekintetében a bejelentés
nyilvántartásba vétele tárgyában hozott hatósági döntésben feltételként elõírható, hogy a mûsorterjesztõ kizárólag
azon médiaszolgáltató mûsorát terjesztheti, amelynek médiaszolgáltatási jogosultságát megfelelõen igazolta.
(5) A bejelentésben meg kell adni azokat az adatokat, illetve be kell nyújtani azokat az okiratokat, amelyek igazolják,
hogy a szerzõi jogok és a szerzõi jogokhoz kapcsolódó jogok védelméhez a szükséges intézkedéseket a mûsorterjesztõ 
megtette. A bejelentéshez csatolni kell a médiaszolgáltatóval kötött szerzõdés vagy az adott mûsor terjesztésére
vonatkozó jogosultság igazolását is.
(6) A mûsorterjesztõ a (3)–(5) bekezdés szerinti adatokban bekövetkezett változást a Hatóságnak három napon belül
köteles bejelenteni.
(7) A Hatóság a mûsorterjesztés e törvény szerinti jogszerûségét piacfelügyeleti eljárás keretében ellenõrzi.”

(5) A Dtv. 8. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A digitális mûsorszóró hálózat üzemeltetõjét az Mttv.-ben, illetve az (1) bekezdés szerinti pályázat során
meghatározott továbbítási, illetve szerzõdéskötési kötelezettség terheli. A digitális mûsorszóró adó üzemeltetõjét az
(1) bekezdés szerinti pályázat során meghatározott továbbítási és szerzõdéskötési kötelezettség terheli.”

(6) A Dtv. 38. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A digitális átállásnak 2012. december 31-ig kell megvalósulnia a digitális audiovizuális médiaszolgáltatások
elérhetõsége tekintetében a Magyar Köztársaság teljes területén úgy, hogy országosan a lakosság legalább
kilencvennégy százalékát elérje a digitális televízió mûsorszórási szolgáltatáson keresztül a közszolgálati
médiaszolgáltatás, és a lakosság számára a kiskereskedelmi forgalomban elérhetõek legyenek a vételi eszközök
(a továbbiakban: digitális átállás). Amennyiben az elõzõekben meghatározott feltételek a megjelölt idõpontig nem
biztosíthatóak, az audiovizuális médiaszolgáltatások terjesztése digitális átállásának határnapja az elõzõekben
meghatározott feltételek teljesülésével esik egybe, azzal, hogy a digitális átállás határnapja legkésõbb
2014. december 31.”
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(7) A Dtv. 44. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A közszolgálati médiaszolgáltató mûsora analóg szórásának leállítására a mûsorszóró hálózatban található
adónként vagy az adó és átjátszóadói vagy több adó és az átjátszóadók által meghatározott területenként a Hatóság
elnöke által rendeletben meghatározott módon és idõben kerülhet sor.”

(8) A Dtv. 44. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A digitális televízió, illetve rádió mûsorszóró hálózat, illetve mûsorszóró adó üzemeltetõje az Mttv. 74. §
(1) bekezdésében meghatározott közszolgálati médiaszolgáltatásokat ingyenesen köteles a felhasználók számára
elérhetõvé tenni. Ez a kötelezettség nem vonatkozik az Mttv. 75. § (3) bekezdés alapján továbbított közszolgálati
médiaszolgáltatásokra.”

(9) A Dtv. 44. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A közszolgálati mûsorok digitális vételének biztosítása érdekében a digitális vevõdekóderek állami támogatására
a közszolgálati analóg mûsorszórás leállítását megelõzõen legalább három hónapig, a közszolgálati analóg
mûsorszórás leállítását követõen pedig legalább egy hónapig, versenysemleges módon, a kizárólag analóg földfelszíni 
mûsorszórási vétellel rendelkezõ rászoruló háztartások részére, indokolt esetben és mértékben, kérelem alapján külön
jogszabályban meghatározottak szerint kerülhet sor.”

(10) A Dtv. 45. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, és kiegészül az alábbi d) ponttal:
[A digitális átállás forrásai kizárólag a következõ célok érdekében használhatók fel:]
„c) a digitális átállással kapcsolatos állami kommunikáció az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott forrásból,
pályázat útján; vagy
d) egyéb, az 1014/2007. (III. 13.) Korm. határozat mellékletében (Digitális Átállás Stratégia) meghatározott célra.”

(11) A Dtv. 53. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„53. § (1) Felhatalmazást kap a Hatóság elnöke arra, hogy rendelettel állapítsa meg
a) a digitális rádió- és televízió-médiszolgáltatások vételére alkalmas készülékek együttmûködõ képessége
érdekében szükséges intézkedések részletes szabályait;
b) a digitális átállás forrásainak részletes felhasználási szabályait az államháztartásért felelõs miniszter
véleményezését követõen;
c) az analóg földfelszíni mûsorterjesztés célját szolgáló frekvenciahasználat díjából a digitális átállás forrásaként
felhasználható mértékét az államháztartásért felelõs miniszter véleményezését követõen;
d) digitális mûsorszóró hálózatok, illetve mûsorszóró adók üzemeltetési jogosultságok pályázati kiírási határidejét,
e) a közszolgálati médiaszolgáltatások analóg mûsorszórásának leállítására vonatkozó részletes szabályokat;
f) az analóg és digitális televíziós vételre alkalmas vevõkészülékek forgalomba hozatala mûszaki feltételeinek és
digitális mûsorok vételére való alkalmasságának, az alkalmasság megjelölésének részletes szabályait.
(2) Felhatalmazást kap a Hatóság elnöke, hogy az államháztartásért felelõs miniszter véleményezését követõen
rendeletben állapítsa meg közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének biztosítása érdekében a digitális
vevõdekóderek állami támogatására vonatkozó szabályokat.
(3) Az Elnök jelen szakasz szerinti jogalkotási hatáskörébe tartozó, 2011. augusztus 1. napját megelõzõen kibocsátott
jogszabályok az Elnök által azonos tárgykörben kibocsátott jogszabályok hatálybalépéséig maradnak hatályban.”

(12) A Dtv. 34. § (2) bekezdésében a „mûsorszolgáltatóra” szövegrész helyébe a „médiaszolgáltatóra” szöveg, 39. §-a
(2) bekezdés b) pontjában a „közmûsorszolgáltatókkal” szövegrész helyébe a „közösségi médiaszolgáltatókkal”
szöveg, 43. § (2) bekezdésében a „közmûsorszolgáltató” szövegrész helyébe a „közösségi médiaszolgáltató” szöveg,
43/H. § (1) bekezdés b) pontjában a „mûsorszolgáltatási” szövegrész helyébe a „médiaszolgáltatási” szöveg, 45. §
(1) bekezdés a) pontjában a „Mûsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelõ Alap” szövegrész helyébe
a „Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap” szöveg, a 45. § (3) bekezdésében a „Mûsorszolgáltatás
Támogató és Vagyonkezelõ Alap” szövegrész helyébe a „Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap” szöveg
lép.

(13) Hatályát veszti a Dtv. 43/A.§ (1) bekezdése, 46. § (1) bekezdése.

V. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

64. § (1) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 2. §
(2) bekezdése kiegészül az alábbi új d) ponttal:
„d) a kiadványokra.”
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(2) Az Mttv. 10. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(6) Az (1) bekezdés c)–f) és h) pontjaiban foglalt, valamint a (2) és a (4) bekezdésben foglalt elõírásokat nem kell
alkalmazni, ha a médiaszolgáltatás titkosított formában tartalmazza a mûsorszámot, és a titkosítás feloldásához olyan
kódra van szükség, amelyet a médiaszolgáltató vagy a mûsorterjesztõ csak tizennyolcadik életévét betöltött elõfizetõ
számára tett hozzáférhetõvé vagy amely valamely más hatékony mûszaki megoldást alkalmaz annak érdekében, hogy
a mûsorszám kizárólag tizennyolc éven felüli nézõk vagy hallgatók számára legyen elérhetõ. A hatékony mûszaki
megoldások tekintetében a Médiatanács – szükség esetén nyilvános meghallgatást követõen – ajánlást tesz közzé.”

(3) Az Mttv. 11. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A lekérhetõ médiaszolgáltatás médiaszolgáltatójának vagy a szolgáltatását terjesztõ mûsorterjesztõnek
– a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvetõ szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.)
19. § (2) bekezdésével összhangban – hatékony mûszaki megoldást kell alkalmaznia annak érdekében, hogy az
V–VI. kategóriákba sorolt mûsorszámok kiskorúak számára ne legyenek elérhetõk.”

(4) Az Mttv. 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„14. § A vallási, hitbeli vagy más világnézeti meggyõzõdést sértõ, az erõszakos vagy más módon a nyugalom
megzavarására alkalmas képi vagy hanghatások médiaszolgáltatásban történõ bemutatása elõtt a nézõk vagy
hallgatók figyelmét erre a körülményre fel kell hívni.”

(5) Az Mttv. 21. § (1)–(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„21. § (1) A lineáris rádiós médiaszolgáltatásban a zenei mûvek közzétételére szánt évi teljes mûsoridõ legalább
harmincöt százalékát magyar zenei mûvek bemutatására kell fordítani.
(2) A lineáris rádiós médiaszolgáltatásban a közzétett magyar zenei mûsorszámok éves átlagban legalább huszonöt
százaléka öt évnél nem régebben nyilvánosságra került zenei mûbõl, vagy öt évnél nem régebben készült
hangfelvételbõl kell, hogy álljon.”

(6) Az Mttv. 22. § (5)–(6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(5) A 20. § (1) bekezdés a) pontja szerinti európai mûvek arányának, valamint a 20. § (3) bekezdés a) pontjában és
a 21. § (1) bekezdésben meghatározott arányoknak, illetve az e szakasz (2)–(3) bekezdései alapján megkötött hatósági
szerzõdésben – a 20. § (1) bekezdés a) pontja, a 20. § (3) bekezdés a) pontja és a 21. § (1) bekezdés vonatkozásában –
meghatározott arányoknak az egyes médiaszolgáltatások 05 és 24 óra közötti mûsoridejében is érvényesülniük kell.
(6) Azon médiaszolgáltatók, amelyek több médiaszolgáltatást is nyújtanak, a 20–21. §-ban, illetve a (2)–(3) bekezdés
szerinti hatósági szerzõdésben meghatározott arányokat valamennyi médiaszolgáltatásuk összesített mûsoridejének
átlagában kötelesek elérni, azzal, hogy a 21. § (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítése tekintetében
médiaszolgáltatásonként a mûsoridõ legalább húsz százalékát el kell érnie a magyar zenei mûvek arányának.”

(7) Az Mttv. 35. § (2) bekezdésének h) pontja az alábbiak szerint módosul:
„h) a képújságra, ha helyi médiaszolgáltatásban teszik közzé,”

(8) Az Mttv. 39. § (2) bekezdése kiegészül az alábbi új d) ponttal:
„d) A feliratozott mûsorszámok elõtt a médiaszolgáltatásban jelezni kell, hogy az érintett mûsorszám az említett
formában is elérhetõ a médiaszolgáltatáshoz kapcsolódó teletext szolgáltatáson. A mûsorszámok szövege feliratozott
változatának pontosnak kell lennie, a képernyõ történéseivel szinkronban kell állnia.”

(9) A 41.§ (4) bekezdése kiegészül az alábbi j) ponttal: 
[A Hivatal nyilvántartást vezet]
„j) a közszolgálati médiaszolgáltatók által nyújtott lineáris és lekérhetõ médiaszolgáltatásokról, illetve kiegészítõ
médiaszolgáltatásokról.”

(10) A 42. § (11) bekezdésében a „kapcsolódásának, illetve vételkörzet-bõvítésének” szövegrész helyébe
a „kapcsolódásának” szövegrész kerül. 

(11) Az Mttv. 43. § helyébe a következõ rendelkezés lép :
„43. § (1) A lineáris médiaszolgáltatásra jogosult személyre a Hatóság elnökére, elnökhelyettesére, fõigazgatójára és
fõigazgató-helyettesére vonatkozó, a 118. § (1) bekezdés a)–c) pontban foglalt szabályokat megfelelõen alkalmazni
kell.
(2) Nem lehet továbbá lineáris médiaszolgáltatásra jogosult személy:
a) a bíró, az ügyész,
b) a közigazgatási szerv, a Magyar Nemzeti Bank, a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.
vezetõ beosztású tisztségviselõje, az Állami Számvevõszék elnöke, alelnöke, fõtitkára, vezetõ beosztású
munkavállalója, számvevõje, valamint a Gazdasági Versenytanács tagja,
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c) a Hatóság Elnöke, elnökhelyettese, fõigazgatója, fõigazgató-helyettese, a Hatósággal munkavégzésre irányuló
jogviszonyban álló személy,
d) a 118. § (1) bekezdés a)–b) pont, illetve e bekezdés b)–c) pont alá esõ személyek közeli hozzátartozója.
(3) Nem lehet lineáris médiaszolgáltatásra jogosult szervezet:
a) párt, a párt által létrehozott vállalkozás,
b) állami és közigazgatási szerv, kivéve, ha rendkívüli vagy szükségállapot esetén alkalmazandó törvény másként
rendelkezik,
c) olyan vállalkozás, amelyben a magyar államnak befolyásoló részesedése van,
d) olyan vállalkozás, amelyben az (1)–(2) bekezdésben felsoroltak bármelyike közvetlen vagy közvetett tulajdoni
részesedéssel rendelkezik, illetve döntésének befolyásolására külön megállapodás alapján vagy egyéb módon jogot
szerzett, vagy az egyébként tulajdonszerzési korlátozás alá esõ személy, szervezet.
(4) Nem lehet jogosult az önkormányzat területét legalább húsz százalékban lefedõ vételkörzetû helyi lineáris
médiaszolgáltatásra az a vállalkozás, amelynek igazgatóságában, ügyvezetésében vagy felügyelõ bizottságában, és
azon alapítvány vagy közalapítvány, amelynek kuratóriumában a helyi képviselõtestület tagja, alkalmazottja,
a polgármester, alpolgármester, fõpolgármester, fõpolgármester-helyettes vagy ezek közeli hozzátartozója vesz részt.
(5) A (3) bekezdés d) pontja tekintetében az a vállalkozás, amelyben a fõpolgármester, fõpolgármester-helyettes,
polgármester, alpolgármester valamint a megyei közgyûlés elnöke és alelnöke közeli hozzátartozója közvetlen vagy
közvetett befolyásoló részesedéssel rendelkezik, illetve döntésének befolyásolására külön megállapodás alapján vagy
egyéb módon jogot szerzett, abban az esetben nem lehet lineáris médiaszolgáltatásra jogosult, amennyiben az adott
médiaszolgáltatás vételkörzete az érintett önkormányzat területét legalább húsz százalékban lefedi.”

(12) Az Mttv. 46. § (2) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„b) a bejelentett sajtótermék címét”

(13) Hatályukat vesztik az Mttv. 46. § (9) bekezdés b)–c) pontjai, valamint a 48. § (6) bekezdése.
(14) Az Mttv. 48. § (7)–(8) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(7) Nem lehet megújítani a jogosultságot, ha a jogosult
a) a szerzõdést vagy az e törvényben foglalt rendelkezéseket ismételten vagy súlyosan megszegte,
b) a szerzõdés megsértése miatt korábban a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 112. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti szankcióban részesült, vagy
c) a kérelem benyújtásakor médiaszolgáltatási díjtartozással rendelkezik.
(8) A Médiatanács a III. Fejezet rendelkezéseinek megfelelõ alkalmazására és e médiaszolgáltatási lehetõségek
természetébõl fakadó egyedi sajátosságokra tekintettel meghatározza a kisközösségi médiaszolgáltatási lehetõségek
pályáztatásának elveit, és azokat a honlapján közzéteszi. Kisközösségi médiaszolgáltatási lehetõség nem
pályáztatható és nem üzemeltethetõ kereskedelmi jelleggel.”

(15) Az Mttv. 55. § (1) bekezdése kiegészül az alábbi d) ponttal:
„d) amely nem rendelkezik lejárt tartozással a Médiatanács felé.”

(16) Az Mttv. 55. § (2) bekezdésben az „a)–c) pontban” szövegrész helyébe az „a)–d) pontban” szövegrész kerül.
(17) Az Mttv. 57. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Alakilag érvénytelen a pályázati ajánlat, ha] 
„e) nem vagy nem megfelelõen tartalmazza az 56. §-ban felsoroltakat.”

(18) Az Mttv. 57. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az 57. § (2) bekezdésben foglalt alaki érvényességi feltételek körében hiánypótlásnak kizárólag az 56. § b), c), dc),
df)–dm), f)–i) pontok tekintetében van helye.”

(19) Az Mttv. 62. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(3) Nyertessé kizárólag olyan pályázó nyilvánítható, amely a pályázati ajánlat benyújtásától kezdve folyamatosan
megfelelt az e törvényben és a pályázati felhívásban meghatározott részvételi feltételeknek. Helyi médiaszolgáltatásra 
vonatkozó pályázati eljárás esetén, ha egyetlen pályázó felel meg a törvényi, illetve pályázati követelményeknek,
a Médiatanács az (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja a pályázó nyertességét.”

(20) Az Mttv. 63. § (3) bekezdése hatályát veszti.
(21) Az Mttv. 63. §-a kiegészül az alábbi új (14) bekezdéssel:

„(14) A médiaszolgáltató köteles öt napon belül a Médiatanácsnak bejelentenie, ha a médiaszolgáltató tulajdonosi
szerkezetében vagy a hatósági szerzõdésben szereplõ adataiban változás következik be.”
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(22) Az Mttv 64. § (3) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Nem engedélyezhetõ a hálózatba kapcsolódás,]
„b) ha a médiaszolgáltatók bármelyike médiaszolgáltatási díjtartozással rendelkeznek a Médiatanács felé,
c) ha a médiaszolgáltatók bármelyike a hálózatba kapcsolódás következtében nem felelne meg a 71. §-ban
foglaltaknak,”

(23) Az Mttv. 65. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) A Médiatanács kérelemre – médiapiaci és médiapolitikai szempontok figyelembevételével – ideiglenes,
legfeljebb harminc napra szóló hatósági szerzõdést köthet olyan helyi médiaszolgáltatási lehetõség hasznosítására,
a) amelynek a frekvenciatervét a Hivatal a 49. § (5) bekezdés alapján közzétette, azonban hatósági szerzõdést még
nem kötött,
b) amelyre más már médiaszolgáltatási jogosultságot szerzett, de a jogosult médiaszolgáltatása az ideiglenes
médiaszolgáltatás befejezését követõ hatvan napon belül nem kezdõdik meg, vagy
c) amelyre vonatkozóan a Hatóság igazolja, hogy a médiaszolgáltatás másoknak okozott zavarás és a nemzetközi
elõírások megsértése nélkül folytatható.”

(24) Az Mttv. 65. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmezõ nevét, lakcímét, székhelyét, telefonszámát,
b) a kérelmezõ vállalkozás hatályos létesítõ okiratát,
c) a tervezett ideiglenes médiaszolgáltatás célját,
d) a tervezett mûsoridõt napi, heti vagy havi bontásban,
e) a mûsortervet,
f) a tervezett ideiglenes médiaszolgáltatás kezdõ és befejezõ napját,
g) az (1) bekezdés b) pont szerinti kérelem esetén a médiaszolgáltató nyilatkozatát a médiaszolgáltatás
megkezdésének napjáról,
h) a médiaszolgáltatási lehetõség megnevezését vagy az (1) bekezdés c) pont tekintetében a tervezett ideiglenes
médiaszolgáltatás telephelyét.”

(25) Az Mttv. 65. §-a kiegészül az alábbi új (13) bekezdéssel:
„(13) A (10)–(11) bekezdés alkalmazása során a Médiatanács abban az esetben köt ideiglenes hatósági szerzõdést,
amennyiben a médiaszolgáltató nem rendelkezik a Médiatanács felé lejárt tartozással és az ideiglenes jogosultság
teljes idõtartamára – audiovizuális médiaszolgáltatás esetén fél évre – fizetendõ médiaszolgáltatási díj megfizetését
legkésõbb a szerzõdéskötés napján igazolja.”

(26) Hatályát veszti az Mttv. 66. § (4) bekezdésének e) pontjában a „beleértve a képújság idõtartamát is,” szövegrész. 
(27) Az Mttv. 66. §-a kiegészül az alábbi (7) bekezdéssel:

„(7) A közösségi médiaszolgáltatásként való elismerés elutasításáról vagy visszavonásáról szóló határozat
meghozatala esetén annak közlésétõl számított fél éven belül a médiaszolgáltató nem kezdeményezheti az
(5) bekezdés szerinti eljárást.”

(28) Az Mttv. 70. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Médiatanács a médiapiaci koncentráció megelõzésére és a JBE médiaszolgáltatók meghatározására irányuló
eljárások lefolytatása érdekében a koncentráció fokának megítélése szempontjából jelentõs (a továbbiakban:
releváns) piaci tényeket és körülményeket – így különösen médiaszolgáltató elõzõ naptári évi átlagos
közönségarányát – a Ket. szerinti hatósági ellenõrzési eljárásban a (2)–(6) bekezdés szerinti eltérésekkel vizsgálja.”

(29) Az Mttv. 74. § (2)–(4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A továbbítási kötelezettség keretébe tartozó, az (1) bekezdésben meghatározott közszolgálati
médiaszolgáltatásokat a mûsorterjesztõ alapszolgáltatásként úgy köteles továbbítani, hogy azok – az analóg
mûsorterjesztési hálózatok kivételével – elkülöníthetõ elõfizetõi szolgáltatásként is igénybe vehetõk legyenek az
elõfizetõk számára. Ezen elõfizetõi szolgáltatási csomag igénybevételéért a hozzáférés biztosításához kapcsolódó,
a hozzáférés költségeit meghaladó mértékû többletdíjat a mûsorterjesztõ az elõfizetõtõl nem kérhet. Az analóg
mûsorterjesztési hálózatok esetében a továbbítási kötelezettség keretébe tartozó közszolgálati
médiaszolgáltatásokat valamennyi programcsomagban elérhetõvé kell tenni az elõfizetõk számára. 
(3) A közszolgálati médiaszolgáltató (1) bekezdés szerinti, mûsorszórással terjesztett médiaszolgáltatásait ingyenesen
kell a felhasználók számára hozzáférhetõvé tenni.
(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltak teljesítését hivatalból vagy kérelemre a Hivatal ellenõrzi.”
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(30) Az Mttv. 75. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A 74. § (1) bekezdésében, valamint az (1)–(2) bekezdésben meghatározott továbbítási kötelezettség alá esõ
médiaszolgáltatásokon túl a Médiatanács hivatalból vagy médiaszolgáltató általi kérelemre hatósági határozatában
meghatározhat – az e törvényben foglalt közérdekû médiapolitikai célok elérését szolgáló – további legfeljebb két
lineáris közszolgálati médiaszolgáltatást, illetve legfeljebb egy lineáris közösségi médiaszolgáltatást, amelyre
vonatkozó mûszakilag és gazdaságilag megalapozott szerzõdéses ajánlatra a mûsorterjesztõt szerzõdéskötési
kötelezettség terheli. A határozat meghozatala során a Médiatanács köteles mérlegelni, hogy a döntés mennyiben
szolgálja a médiapiac és a tájékoztatás sokszínûségét, az e törvényben meghatározott közszolgálati célok elérését,
valamint a kultúra megõrzését és gyarapítását. E hatósági eljárásban a mûsorterjesztõk ügyféli jogállással nem
rendelkeznek.”

(31) Az Mttv. 75. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) Az (1)–(2) bekezdés alkalmazásában a médiaszolgáltató azon médiaszolgáltatása tekintetében minõsül
a továbbítási kötelezettség jogosultjának,
a) amelyre vonatkozóan a mûsorterjesztõtõl a médiaszolgáltatás terjesztését igényli, és
b) amely a Médiatanács határozata alapján a 66. §-ban foglalt követelmények figyelembevételével közösségi
médiaszolgáltatásnak minõsül.
A (3) bekezdés alkalmazása során a Médiatanács kizárólag az (1)–(2) bekezdés alapján továbbított lineáris közösségi
médiaszolgáltatásokat nyújtó médiaszolgáltatókon kívüli médiaszolgáltató lineáris közösségi médiaszolgáltatását
jelölheti ki.”

(32) Az Mttv. 75. §-a a következõ (15)–(17) bekezdéssel egészül ki:
„(15) Az (1)–(11) bekezdésben foglaltak megfelelõ érvényesülését, a mûsorterjesztõ általi teljesítését a Médiatanács
hivatalból, illetve a 145. § szerinti bejelentés alapján általános hatósági felügyelet keretében ellenõrizheti. 
(16) Amennyiben a Médiatanács a hatósági ellenõrzés eredményeként megállapítja, hogy a mûsorterjesztõ az
(1)–(11) bekezdésben foglalt elõírásokat megsértette, és a jogsértés a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy
a jogszerû állapot helyreállításával – újabb hatósági eljárás lefolytatása nélkül – orvosolható, a Médiatanács felhívja
a mûsorterjesztõ figyelmét a jogszabálysértésre, és legalább húsznapos határidõ megállapításával, valamint
a jogkövetkezményekre történõ figyelmeztetéssel végzésben kötelezi annak megszüntetésére.
(17) Amennyiben a (16) bekezdés szerinti felhívásban meghatározott határidõ eredménytelenül telt el, vagy
a (16) bekezdés alkalmazása kizárt, a Médiatanács hivatalból megindítja a hatáskörébe tartozó eljárást.”

(33) Az Mttv. 75. §-a az alábbi (18) bekezdéssel egészül ki:
„(18) A Médiatanács hatósági határozata által a (3) bekezdés alapján kijelölt közszolgálati médiaszolgáltatásra
vonatkozó továbbítási kötelezettség tartalmát és kereteit, valamint a vonatkozó jogokat és kötelezettségeket nem
érinti a 74. § (1) bekezdés szerint továbbítandó közszolgálati médiaszolgáltatások számának a kijelölés tárgyában
hozott határozat jogerõre emelkedését követõ csökkenése.”

(34) Az Mttv. 91. § (1) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul:
„d) a közszolgálati médiaszolgáltató mûsorszerkezetét, továbbá mûsorainak, szolgáltatásainak, illetve
mûsorszámainak tartalmát meghatározni,”

(35) Az Mttv. 97. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) A Közszolgálati Testület titkársági feladatait a Közalapítvány irodája látja el, költségei – beleértve az elnök és
a tagok tiszteletdíját – a Közalapítványt terhelik.”

(36) Az Mttv. 97. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) A Közszolgálati Testület elnökét az államtitkári illetmény negyven százalékának, tagját az államtitkári illetmény
huszonöt százalékának megfelelõ mértékû tiszteletdíj illeti meg. Az elnök és a tagok ezen felül – a Testülethez kötõdõ
feladataik ellátásához szükséges – utazási költségeik megtérítésére tarthatnak igényt. Az elnökre és a tagokra
a 118. §-ban foglalt összeférhetetlenségi szabályok– a 118. § (1) bekezdés e) pontjának kivételével –  értelemszerûen
irányadók.”

(37) Az Mttv. 98. §-a kiegészül az alábbi (4)–(8) bekezdéssel: 
„(4) A közszolgálati médiaszolgáltató médiaszolgáltatási díjat nem fizet.
(5) A közszolgálati médiaszolgáltató az ország lakosságának túlnyomó többsége számára nyújt legalább egy rádiós és
legalább egy audiovizuális lineáris közszolgálati médiaszolgáltatást. A lakosság túlnyomó többsége számára nyújtott
szolgáltatás alatt rádiós médiaszolgáltatás esetén a lakosság nyolcvan százaléka által a 87,5–108,0 MHz
frekvenciasávban fogható földfelszíni terjesztésû médiaszolgáltatást, audiovizuális médiaszolgáltatás esetén
a lakosság kilencven százaléka által elérhetõ médiaszolgáltatást kell érteni.
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(6) A közszolgálati médiaszolgáltató országos médiaszolgáltatásai mellett helyi, körzeti médiaszolgáltatásokat is
nyújthat.
(7) Az egyes közszolgálati médiaszolgáltatások által használt médiaszolgáltatási lehetõségekrõl – ideértve a külföldre
irányuló médiaszolgáltatást is – a Médiatanács mûszaki, gazdasági, gazdaságossági és médiapolitikai szempontok
vizsgálata után, az Alap vezérigazgatójával történõ konzultációt követõen dönt.
(8) A közszolgálati audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatások tekintetében a Médiatanács – az Alap
vezérigazgatójával történõ konzultációt követõen, valamint a gazdaságosság, a következõ évi költségvetési tervezés
és e törvény 83. §-ában meghatározott közszolgálati célok érvényesülésének szempontjait figyelembe véve – évente
felülvizsgálhatja a közszolgálati médiaszolgáltatások rendszerét, és dönthet arról, hogy a közszolgálati
médiaszolgáltatók számára fenntartja-e addigi médiaszolgáltatásaikat vagy megváltoztatja azok rendszerét.”

(38) Az Mttv. 100. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) Az archiválás és az Archívum megõrzésének, kezelésének, felhasználásának részletes szabályait az Alap
vezérigazgatója a Médiatanács egyetértésével, szabályzatban állapítja meg.”

(39) Az Mttv. 100. § (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(10) Eltérõ megállapodás vagy a (6) bekezdésben foglalt vagyonkezelési szerzõdés eltérõ rendelkezése hiányában
a közszolgálati médiaszolgáltatóknak a közszolgálati médiavagyon általuk kezelt elemeire vonatkozó felhasználási
jogszerzésére, valamint a közszolgálati médiavagyon egyes elemeinek közszolgálati médiaszolgáltatók közötti
ingyenes átadására a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 30. §-ának (3) bekezdésében foglaltakat nem kell
alkalmazni.”

(40) Az Mttv. 108. § (3) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„c) az Állami Számvevõszék elnöke által esetileg delegált két tag. E tagok tiszteletdíját az Alap vezérigazgatója állapítja 
meg, rájuk a 104. §-ban és a 118. §-ban foglalt összeférhetetlenségi szabályok értelemszerûen vonatkoznak.”

(41) Az Mttv. 108. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(6) Az Alap – a közszolgálati médiaszolgáltatók képviseletében és javára eljárva – a saját költségvetése terhére köti
meg a közszolgálati médiaszolgáltatók lineáris médiaszolgáltatásainak terjesztésére vonatkozó szerzõdéseket. Azon
mûsorterjesztési szerzõdésekre, amelyek alapján a közszolgálati médiaszolgáltató a terjesztésre adott engedély
ellenében bevételhez jut, a (8) bekezdés szabályai alkalmazandók.”

(42) Az Mttv. 108. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(8) A közszolgálati médiaszolgáltató – közszolgálati céljainak elõsegítése érdekében – vállalkozási tevékenységet
végezhet. Nyereségét kizárólag a közszolgálati médiaszolgáltatás végzésére vagy fejlesztésére használhatja fel.
A vállalkozási tevékenységének folytatásához való jogot – tekintettel az Alapnak a közszolgálati média támogatása
érdekében végzett tevékenységére, ellenérték nélkül – átengedheti az Alap részére. Az Alap az ebbõl eredõ bevételeit
csak a közszolgálati médiaszolgáltatók céljainak elérésére használhatja fel.”

(43) Az Mttv. 108. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(9) A közszolgálati médiaszolgáltatónak nem lehet részesedése más médiaszolgáltatóban, alapítványt nem hozhat
létre. A közszolgálati médiaszolgáltató befolyásoló részesedése alatt álló gazdálkodó szervezet közszolgálati
médiaszolgáltatást indíthat, nyújthat.”

(44) Az Mttv. 113. §-a a következõ (9)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Tekintettel a (8) bekezdés szerinti mûködési szektort érintõ elhelyezkedési tilalomra, az Elnök, illetve az
elnökhelyettes megbízatásának megszûnésével egyidejûleg a megelõzõ 12 havi, a Hatóságtól származó nettó – azaz
személyi jövedelemadóval csökkentett – jövedelmének megfelelõ mértékû kártalanításra jogosult. A kártalanítást
a Hatóság költségvetése terhére kell megfizetni. Az ily módon megállapított kárátalány a károk megtérülése körében
adómentes. Ugyanezt a szabályt kell alkalmazni a Médiatanács elnöke és tagjai megbízatásának megszûnésekor
érvényesülõ, 129. § (9) bekezdésben foglalt tilalommal összefüggésben is.
(10) Amennyiben az elnökhelyettes megbízatása a (4) bekezdés d) pontja szerint szûnik meg, a megbízatás
megszûnésére a közszolgálati jogviszonyban történõ vezetõi megbízás visszavonása esetére irányadó
rendelkezéseket kell megfelelõen alkalmazni.”

(45) Az Mttv. 121. § (2)–(10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) Az NHIT véleményezi a Kormány számára
a) kormányrendeletek, miniszteri rendeletek tervezeteit,
b) a Kormány, a miniszterelnök, az elektronikus hírközlésért felelõs miniszter, vagy az informatikáért felelõs miniszter
felkérésére valamennyi, a hírközléssel és az informatikával összefüggõ elõterjesztést, egyedi döntést,
jogszabálytervezetet,
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c) az információs társadalom infrastruktúrájának szabályozásával kapcsolatos stratégiai elõterjesztéseket, az
információs társadalom kialakításának programját,
amelyre vonatkozó elõterjesztést kizárólag az NHIT észrevételezését követõen, az NHIT véleményével együtt lehet
a Kormány elé terjeszteni.
(3) Az NHIT Elnöke tanácskozási joggal részt vesz a Kormány ülését megelõzõ állami vezetõi értekezlet, továbbá
meghívásra a Kormány, (1)–(2) bekezdés szerinti elõterjesztést tárgyaló ülésén.
(4) Az NHIT elnöke a vizsgált frekvenciasávok igénybevételében, az ezekkel végzett szolgáltatásokban érdekelt
szervezetek képviselõit tanácskozási joggal meghívhatja.
(5) Összhangban a Kormánynak az informatika, a hírközlés és a média területén megfogalmazott programjával, az
NHIT az (1) és (2) bekezdésben foglalt témakörök tekintetében önálló javaslatot, és kezdeményezést tehet a Kormány,
vagy valamely miniszter irányítása, illetve felügyelete alatt álló szervek, egyéb szervezetek felé az e témaköröket érintõ
közfeladatuk hatékonyabb ellátása érdekében. A szerv vagy szervezet vezetõje az NHIT önálló javaslatával,
kezdeményezésével kapcsolatos észrevételeirõl 30 napon belül tájékoztatja az NHIT elnökét.
(6) A Kormány vagy a miniszterelnök felkérésére az NHIT hírközlési és informatikai tudományos, célszerûségi, valamint
gazdaságossági szempontok alapján megvizsgálja a Kormány vagy valamely miniszter irányítása, illetve felügyelete
alatt álló szervek, egyéb szervezetek hírközlést és informatikát érintõ uniós és egyéb pályázatait és azok teljesülését,
valamint egyéb hírközlési és informatikai tárgyú projektjeit, beszerzéseit. A vizsgálat eredményeként megfogalmazott
véleményét az NHIT megküldi a miniszterelnöknek. Az NHIT a vizsgálat alapján az (5) bekezdés szerinti önálló
javaslatot, kezdeményezést is tehet. A Kormány valamely miniszter irányítása, illetve felügyelete alatt álló szervek,
egyéb szervezetek kötelesek a vizsgálat lefolytatása érdekében az NHIT-vel együttmûködni.
(7) Az NHIT akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van, és legalább az elnök, vagy az alelnök is jelen
van. Határozatait – az összeférhetetlenségrõl való döntés kivételével – szótöbbséggel hozza, szavazategyenlõség
esetében az elnök szavazata dönt.
(8) Az NHIT mûködésének rendjét maga állapítja meg.
(9) Az NHIT mûködéséhez szükséges forrásokat a Hatóság költségvetésén belül kell biztosítani. A források más célra
nem csoportosíthatók át.
(10) Az NHIT gazdálkodását az Állami Számvevõszék ellenõrzi. Az NHIT feladatai teljesítésérõl évente jelentést készít az
Országgyûlés illetékes bizottságának.”

(46) Az Mttv. 132. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„132. § A Médiatanács a 182–184. §-okkal összhangban:
a) ellenõrzi és biztosítja a sajtószabadság érvényesülését e törvény és az Smtv. keretei között,
b) ellátja az állami tulajdonban lévõ, médiaszolgáltatás céljára biztosított korlátos erõforrásokat használó
médiaszolgáltatási jogosultságok pályáztatásának és a pályázat elbírálásának feladatát,
c) ellátja a törvényben elõírt felügyeleti és ellenõrzési feladatokat – a mûsor vagy mûsorszám rögzítése vagy
a médiaszolgáltató által rögzített mûsor vizsgálata, továbbá hatósági megkeresés útján,
d) a Hivatalon keresztül mûsorfigyelõ és -elemzõ szolgálatot mûködtet,
e) véleményt nyilvánít a médiával és a hírközléssel kapcsolatos jogszabályok tervezetérõl,
f) rendszeresen ellenõrzi a vele kötött hatósági szerzõdések megtartását;
g) állásfoglalásokat, javaslatokat dolgoz ki a magyar médiaszolgáltatási rendszer fejlesztésének elvi kérdéseire
vonatkozóan,
h) kezdeményezi a fogyasztóvédelemmel és a tisztességtelen piaci magatartás tilalmával kapcsolatos eljárásokat,
i) beszámolót készít a mûsorkvótákra vonatkozó kötelezettségek teljesítésérõl az Európai Bizottság részére,
j) szükség esetén kezdeményezheti az audiovizuális politikáért felelõs miniszternél e törvény módosítását,
k) kezdeményezõ szerepet vállal a médiamûveltség, a médiatudatosság magyarországi fejlesztésében, ennek
keretében összehangolja más állami szereplõk médiamûveltséghez kapcsolódó tevékenységét, segíti a kormányt az
Európai Unió felé e tárgyban esedékes idõszakos beszámoló elkészítésében,
l) ellátja e törvényben, illetve az e törvény felhatalmazása alapján kiadott más jogszabályban meghatározott egyéb
feladatait.”

(47) Az Mttv. 134. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Hatóság a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok megfelelõ alkalmazásával gazdálkodik, 
állami vagyon kezelésére a központi költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint jogosult,
feladatai ellátásával összefüggõ kiadásokat saját bevételébõl és költségvetési hozzájárulásból fedezi, számláit
a Kincstár vezeti. A Hatóság a (4) bekezdés szerinti saját bevételébõl – a bírság kivételével – évente legfeljebb
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a tényleges adott évi bevétele huszonöt százalékának megfelelõ mértékig tartalékot képezhet. Az így képzett tartalék
a következõ években a Hatóság mûködésének, feladatai ellátásának fedezetére használható fel, más célra nem
vonható el.”

(48) Az Mttv. 134. §-a a következõ (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) Az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban, illetõleg e törvény alapján a Hatóság határozatában
megállapított, a Hatóságnak fizetendõ díjak, igazgatási szolgáltatási díjak, valamint az e törvény alapján kiszabott
bírságok adók módjára behajtandó köztartozásnak minõsülnek.”

(49) Az Mttv. 136. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„136. § (1) Az Alap olyan elkülönített vagyonkezelõ- és pénzalap, amelynek feladata a közszolgálati médiaszolgáltatás,
a Közszolgálati Közalapítvány, a közösségi médiaszolgáltatások, a közszolgálati médiaszolgáltatók szervezeti
átalakításának támogatása, a közszolgálati célú mûsorszámok gyártása és támogatása, az elsõként filmszínházban
bemutatásra szánt filmalkotások és a kortárs zenemûvek támogatása, az Archívum és egyéb vagyonának gondos
kezelése és gyarapítása, valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb tevékenységek támogatása, illetve elvégzése.
(2) Az Alap eszközei kizárólag a törvényben meghatározott célokra használhatók fel.
(3) Az Alap pénzügyi forrásai: a médiaszolgáltatási díj, a pályázati díj, a mûsorszolgáltatási szerzõdésszegési kötbér és
kártérítés, a bírság, a közszolgálati hozzájárulás, a frekvencia díjakból a Hatóság által a 134. § (5) bekezdés alapján az
Alaphoz utalt összeg, a lineáris audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók által a (8) bekezdés alapján
befizetett támogatás, a központi költségvetési céltámogatások, a vagyonhasznosításból, illetve a vállalkozási
tevékenységbõl származó bevételek, a kamatbevételek, továbbá az önkéntes befizetések.
(4) A Magyar Állam évente közszolgálati hozzájárulást fizet a lineáris audiovizuális médiaszolgáltatások vételére
alkalmas készüléket használó háztartások számát alapul véve. A közszolgálati hozzájárulás mértékét e törvény
4. számú melléklete határozza meg. Az Állam a közszolgálati hozzájárulást tizenkét egyenlõ részletben elõre, minden
hónap harmadik napjáig fizeti meg az Alap pénzforgalmi számlájára. Az Alap a Médiatanács hozzájárulásával jogosult
a közszolgálati hozzájárulásból származó bevételeinek engedményezésére.
(5) A Magyar Állam képviseletében eljárva az audiovizuális politikáért felelõs miniszter legfeljebb hét évre szóló
szerzõdést köthet az Alappal a közszolgálati hozzájárulás megfizetésérõl. A szerzõdés megkötéséhez nem szükséges
az államháztartásról szóló törvényben elõírt, külön országgyûlési felhatalmazás.
(6) Az Alap jogi személy, gazdálkodó szervezet, kezelõje a Médiatanács. Az Alap a Mûsorszolgáltatási Alap, valamint
a Mûsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelõ Alap jogutódja.
(7) Az Alap köteles a Kincstárban pénzforgalmi számlát vezetni.
(8) A lineáris audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó, jelentõs befolyásoló erejû médiaszolgáltató éves
reklámbevételének két és fél százalékát új, magyar filmalkotás támogatására köteles fordítani. E kötelezettség az Alap
részére befizetett pénzösszeggel, vagy az Alap és a médiaszolgáltató közötti megállapodásban meghatározott új
filmalkotás pénzbeli támogatásával teljesítendõ. A médiaszolgáltató az így befizetett, illetve támogatásra fordított
pénzösszeget társasági adóalapjából levonhatja.
(9) Az Alapba történõ önkéntes befizetés közérdekû kötelezettségvállalásnak minõsül. Amennyiben az Alapba történõ
önkéntes befizetés a Hatósággal vagy a Médiatanáccsal kötött hatósági szerzõdésben foglalt vállaláson vagy a Média-
és Hírközlési Biztossal kötött megállapodáson alapul, az önkéntes befizetést az e megállapodásokban foglaltaknak
megfelelõen kell felhasználni.
(10) Az Alap támogatáspolitikáját, üzleti tervét és éves beszámolóját a Médiatanács fogadja el. Az Alap pénzügyi
forrásainak és nyilvántartásaiban szereplõ eszközeinek a támogatáspolitikában, illetve üzleti tervben nem szereplõ
felhasználásához, illetve az ezek terhére történõ kötelezettségvállaláshoz a Médiatanács által meghatározott
összeghatárt meghaladó kifizetéshez a Médiatanács elõzetes jóváhagyása szükséges.
(11) Az Alap képviseletére a vezérigazgató jogosult. Az Alap vezérigazgatója feletti teljes munkáltatói jogkört
– ideértve a kinevezést, a munkabér és juttatások megállapítását, továbbá a munkáltatói felmondást is – a Médiatanács 
elnöke gyakorolja.
(12) Az Alap vezérigazgató-helyetteseinek kinevezésére és a munkáltatói felmondásra a vezérigazgató tesz javaslatot
a Médiatanács elnökének, aki dönt a kinevezésrõl, a munkabérrõl és juttatásokról, továbbá a munkáltatói
felmondásról. Egyebekben a vezérigazgató gyakorolja a vezérigazgató-helyettesek feletti munkáltatói jogkört.
(13) Az Alap vezérigazgatójára és vezérigazgató-helyettesére a Hatóság Elnökére, elnökhelyettesére, valamint
fõigazgatójára és fõigazgató-helyettesére vonatkozó, a 118. § (1)–(2) bekezdésben foglalt összeférhetetlenségi
szabályok, illetve a 118. § (3) bekezdésben foglalt kizáró okok megfelelõen irányadók.
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(14) Az Alap Felügyelõ Bizottságának elnökét és négy tagját a Médiatanács elnöke bízza meg és hívja vissza.
Tiszteletdíjukat a Médiatanács elnöke állapítja meg.
(15) Az Alap éves költségvetését – a 134. § (2) bekezdés szerinti önálló törvény mellékleteként – az Országgyûlés
hagyja jóvá.
(16) Az Alap kezelésének részletes szabályait a Médiatanács határozza meg.
(17) A 109/2010. (X. 28.) OGY határozat alapján a Magyar Állam tulajdonába adott vagyon vonatkozásában
a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét (vagyonkezelõi jogokat) az Alap gyakorolja. Az Alap
vagyonkezelésébe adott, valamint az Alap által gazdálkodása során egyéb jogcímen szerzett vagyon tulajdonosi
jogainak és kötelezettségeinek Alap által történõ gyakorlása, a vagyon hasznosítása, megterhelése a vagyonnal
történõ gazdálkodás nem tartozik az állami vagyonról szóló törvény hatálya alá. Az Alap vagyonkezelésében és
tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás részletes szabályait a Médiatanács határozza meg.
(18) Az Alap személyes illetékmentességre jogosult, és nem alanya a társasági adónak, valamint a helyi adónak.”

(50) Az Mttv. 137. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A közszolgálati célú mûsorszámok, a közösségi médiaszolgáltatók, az elsõként filmszínházban bemutatásra szánt
filmalkotások – ide nem értve a törvény 136. § (8) bekezdésében meghatározott módon támogatott filmalkotásokat –
és a kortárs zenemûvek támogatását nyilvános pályázat útján kell biztosítani.”

(51) Az Mttv. 149. §-a kiegészül az alábbi új (4)–(6) bekezdésekkel:
„(4) A médiatartalommal kapcsolatos jogsértések tárgyában (kérelemmel, bejelentéssel) a hatóság eljárása
a médiatartalom közzétételétõl vagy – folyamatos közzététel esetén – az elsõ közzétételétõl számított három
hónapon belül kezdeményezhetõ. 
(5) Amennyiben a kérelmezõ a jogsértésrõl csak késõbb szerzett tudomást, vagy a kérelem, bejelentés
elõterjesztésében akadályoztatva volt, úgy a (4) bekezdésben foglalt határidõ a tudomásszerzéstõl vagy az akadály
megszûnésével veszi kezdetét. A médiatartalommal kapcsolatos jogsértés tárgyában a médiatartalom közzétételétõl
vagy – folyamatos közzététel esetén – elsõ közzétételétõl számított hat hónapon túl hatósági eljárás nem
kezdeményezhetõ. E határidõ jogvesztõ.
(6) Az Smtv. 14–20. §, az Mttv. 9–11. §, 12. § (3)–(4) bekezdés, 14. § és 23–36. § megsértésével kapcsolatban a hatóság
hivatalból a médiatartalom közzétételétõl vagy – folyamatos közzététel esetén – elsõ közzétételétõl számított egy
éven belül indíthatja meg a hatósági eljárást.”

(52) Az Mttv. 156. §-a helyébe a következõ a rendelkezés lép:
„156. § (1) Az eljárás akadályozásának esetén a Hatóság eljárási bírságot szabhat ki az ügyféllel, az eljárás egyéb
résztvevõjével, illetve a tényállás tisztázása során közremûködésre kötelezett személlyel szemben, ha az eljárás során
olyan magatartást tanúsít, amely az eljárás elhúzására, a valós tényállás feltárásának meghiúsítására irányul, vagy azt
eredményezheti.
(2) Az eljárási bírság legmagasabb összege huszonötmillió forint, természetes személy ügyfél esetében legfeljebb
egymillió forint.
(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglaltakon túlmenõen az eljárás akadályozása, illetve az adatszolgáltatás nem vagy nem
megfelelõ teljesítése esetén a Hatóság hárommillió forintig terjedõ bírsággal sújthatja – ismételt jogsértés esetén
sújtani köteles – a jogsértõ vezetõ tisztségviselõjét is.
(4) Az eljárási bírság kiszabása során a Hatóság mérlegeli különösen a jogsértõ elõzõ évben elért nettó árbevételét és
a jogsértés ismételtségét.”

(53) Az Mttv. 167. § (1) bekezdésében a „hatósági döntéseiben” szövegrész helyébe a „hatósági döntéseiben,
a mûsorszolgáltatási szerzõdésekben” szövegrész kerül.

(54) Az Mttv. 172. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az a médiaszolgáltató, kiegészítõ médiaszolgáltatást nyújtó, sajtóterméket kiadó vagy mûsorterjesztõ, amelynek
egy másik médiaszolgáltató, mûsorterjesztõ médiaigazgatásra vonatkozó szabályban foglalt vagy az alapján kötött
szerzõdésében meghatározott médiaigazgatást érintõ jogát vagy jogos érdekét megsértette, illetve az e törvényben
meghatározott esetekben a Médiatanácshoz fordulhat jogvitás eljárás lefolytatása érdekében (a továbbiakban:
jogvitás eljárás). A jogvitás eljárás a sérelem bekövetkezésétõl számított hat hónapon belül kezdeményezhetõ.
Amennyiben a kérelmezõ a sérelemrõl késõbb szerzett tudomást, vagy a kérelem elõterjesztésében akadályoztatva
volt, úgy a hat hónapos idõtartam a tudomásszerzéssel vagy az akadály megszûnésével veszi kezdetét. A jogvitás
eljárás alapjául szolgáló sérelem bekövetkezésétõl számított egy éven túl jogvitás eljárás nem kezdeményezhetõ.
E határidõ jogvesztõ.”
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(55) Az Mttv. 184. § (1) bekezdés cd) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1)A Hivatal hatósági hatásköreiben
c) felügyeli az e törvényben foglalt alábbi rendelkezések érvényesülését:]
„cd) a médiaszolgáltató, a sajtótermék kiadója és a kiegészítõ szolgáltatást nyújtó tulajdoni viszonyaiban és más
adataiban bekövetkezett változásokkal, azok bejelentésével és az egyes adatok közzétételével kapcsolatos szabályok,”

(56) Az Mttv. 184. § (1) bekezdés a következõ ci) ponttal egészül ki:
[(1) A Hivatal hatósági hatásköreiben
c) felügyeli az e törvényben foglalt alábbi rendelkezések érvényesülését:]
„ci) a 175. § (12) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségek,”

(57) Az Mttv. 187. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) Az (1)–(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendõ, ha a jogsértõ a jogerõs hatósági határozatban
megállapított jogsértõ magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben,
háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket.”

(58) Az Mttv. 188–189. §-ai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„188. § (1) A mûsorterjesztõ a 189. § szerint a médiaszolgáltatás továbbításának felfüggesztésére, illetve
megszüntetésére kötelezhetõ a Médiatanács hatósági hatáskörben kibocsátott hatósági határozatában.
(2) A közvetítõ szolgáltató a 189. § szerint a médiaszolgáltatás és az internetes sajtótermék közvetítésének
felfüggesztésére kötelezhetõ a Médiatanács hatósági hatáskörben kibocsátott hatósági határozatában.
(3) Az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban, valamint az 1998. évi XLIX. törvénnyel kihirdetett,
a határokat átlépõ televíziózásról szóló, Strasbourgban, 1989. május 5-én kelt európai egyezményben, és kiegészítõ
Jegyzõkönyvében részes valamely állam joghatósága alá tartozó mûsorszolgáltató mûsorának tartalmáért
a mûsorterjesztõ nem felelõs. A 189. § alapján – figyelembe véve a 176–180. §-ban foglalt elõírásokat – azonban
a médiaszolgáltatás terjesztésének felfüggesztésére kötelezhetõ a Médiatanács hatósági hatáskörben kibocsátott
hatósági határozatában.
189. § (1) Amennyiben a Médiatanács a 187. § (3) bekezdés e) pontban meghatározott jogkövetkezményt alkalmazza
a médiaszolgáltatóval szemben, a mûsorterjesztõ köteles – a határozat jogerõre emelkedését követõen a Médiatanács
által hivatalbóli hatósági eljárásban kibocsátott hatósági határozat alapján – a jogkövetkezményt tartalmazó határozat 
tárgyát képezõ médiaszolgáltatás terjesztését megszüntetni.
(2) Amennyiben ismételt jogsértés esetén a Médiatanács vagy a Hivatal a 187. § (3) bekezdés b)–d) pontban
meghatározott valamely jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval szemben, és a médiaszolgáltató
a jogerõs és végrehajtható, jogkövetkezményt tartalmazó határozatot a Médiatanács vagy a Hivatal felhívására nem
teljesíti, a mûsorterjesztõ a Médiatanács hivatalbóli hatósági eljárásában kibocsátott hatósági határozatával
a jogkövetkezményt tartalmazó határozat tárgyát képezõ médiaszolgáltatás terjesztésének felfüggesztésére
kötelezhetõ.
(3) Amennyiben a Médiatanács vagy a Hivatal lineáris, lekérhetõ vagy kiegészítõ médiaszolgáltatás esetén a 187. §
(3) bekezdés b)–d) pontban meghatározott valamely jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval szemben,
és a médiaszolgáltató a jogerõs és végrehajtható, jogkövetkezményt tartalmazó határozatot a Médiatanács vagy
a Hivatal felhívására nem teljesíti, a közvetítõ szolgáltató a Médiatanács hivatalbóli hatósági eljárásában kibocsátott
hatósági határozatával a jogkövetkezményt tartalmazó határozat tárgyát képezõ lineáris, lekérhetõ vagy kiegészítõ
médiaszolgáltatás közvetítésének felfüggesztésére kötelezhetõ.
(4) Amennyiben a Médiatanács vagy a Hivatal internetes sajtótermék esetén a 187. § (3) bekezdés b)–c) pontban
meghatározott valamely jogkövetkezményt alkalmazza a sajtótermék kiadójával szemben, és a kiadó a jogerõs és
végrehajtható, jogkövetkezményt tartalmazó határozatot a Médiatanács vagy a Hivatal felhívására nem teljesíti,
a közvetítõ szolgáltató a Médiatanács hivatalbóli hatósági eljárásában kibocsátott hatósági határozatával
a jogkövetkezményt tartalmazó határozat tárgyát képezõ internetes sajtótermék közvetítésének felfüggesztésére
kötelezhetõ.
(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti határozatnak tartalmaznia kell a megszüntetés, felfüggesztés módját, feltételeit,
megfelelõ teljesítési határidejét, a megszüntetés, felfüggesztés idõtartamát, valamint a mûsorterjesztõnek, közvetítõ
szolgáltatónak a médiaszolgáltatás terjesztésének, közvetítésének megszüntetésével, felfüggesztésével, illetve
a sajtótermék közvetítésének felfüggesztésével kapcsolatosan felmerült költségeinek viselését, megtérítését.
(6) A (2)–(4) bekezdésben meghatározott terjesztés, közvetítés felfüggesztése idõtartamának arányban kell állnia az
alapjául szolgáló jogkövetkezmény súlyával, mértékével és nem haladhatja meg a médiaszolgáltató, internetes
sajtótermék kiadója általi – a vonatkozó jogerõs és végrehajtható határozatban megállapított – teljesítés idõpontját,
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hozzászámítva a felfüggesztés megszüntetéséhez szükséges idõtartamot. A felfüggesztés mûsorterjesztõ, közvetítõ
szolgáltató általi megszüntetésének idõtartama – ideértve a mûsorterjesztõ, közvetítõ szolgáltató Médiatanács általi
értesítését is – nem haladhatja meg a tizenöt napot.
(7) A mûsorterjesztés, közvetítés megszüntetésével, felfüggesztésével kapcsolatosan a mûsorterjesztõ, közvetítõ
szolgáltató felmerült költségeit a jogkövetkezménnyel sújtott médiaszolgáltató, sajtótermék kiadója köteles viselni.
(8) A Médiatanács (1)–(4) bekezdés szerinti határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát az
ügyfél kérheti – jogszabálysértésre hivatkozással – a hatósági határozat közlésétõl számított tizenöt napon belül
a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságtól. A bíróság az ügyben, szükség esetén a felek meghallgatása alapján, tizenöt 
napon belül nemperes eljárásban határoz. A nemperes eljárás iránti kérelem benyújtásának a határozat végrehajtására 
nincs halasztó hatálya. A kérelemmel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése a bíróságtól nem
kérhetõ, a bíróság által nem függeszthetõ fel. A határozat a nemperes eljárás iránti kérelem benyújtásától függetlenül
azonnal végrehajtható. A Fõvárosi Bíróság végzése ellen fellebbezésnek nincs helye.
(9) Amennyiben a mûsorterjesztõ, illetve a közvetítõ szolgáltató nem teljesíti az (1)–(4) bekezdés szerinti határozatban
foglaltakat, a Médiatanács mûsorterjesztõvel vagy közvetítõ szolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít, és a 187. §
(3) bekezdés bg) vagy bh) pontban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.
(10) A 188. és jelen §-ban foglaltak nem alkalmazhatók a jelen §-ban foglalt jogkövetkezményt tartalmazó határozat
bírósági felülvizsgálata keretében kért végrehajtás felfüggesztése tárgyában a bíróság által meghozott elsõfokú
döntésig, továbbá nem alkalmazhatók – a vonatkozó közigazgatási per jogerõs lezárásáig – amennyiben
a jogkövetkezményt tartalmazó határozat végrehajtását a bíróság felfüggesztette.”

(59) Az Mttv. 192. § (2) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„c) az Smtv. 14–20. §-ainak, vagy azok bármelyikének felügyelete a lekérhetõ médiaszolgáltatások tekintetében,”

(60) Az Mttv. 203. § 1. pontjában a „mozgóképeket” szövegrész helyébe a „mozgóképeket, állóképeket” szövegrész kerül.
(61) Az Mttv. 203. § 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. Burkolt kereskedelmi közlemény: olyan kereskedelmi közlemény, amelynek közzététele természetét tekintve
megtéveszti a közönséget. Burkolt reklámnak minõsülhet a kereskedelmi közlemény céljait szolgáló közlemény abban 
az esetben is, ha nem ellenszolgáltatás fejében került közzétételre.”

(62) Az Mttv. 203. § 21. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„21. Képújság: lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásban közzétett olyan mûsorszám, amely elsõsorban szöveges
információközlésre szolgál, illetõleg emellett állóképet, mozgóképet, hangot, vagy számítógépes grafikát is
tartalmazhat.”

(63) Az Mttv. 203. § 32. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„32. Közszolgálati médiaszolgáltató: kizárólag – a közszolgálati médiaszolgáltatás céljainak megvalósítására – e törvény 
84. § (1) bekezdésében nevesített médiaszolgáltató, valamint a 84. § (1) bekezdésben nevesített közszolgálati
médiaszolgáltató által létrehozott médiaszolgáltató, illetve a 84. § (1) bekezdésben nevesített közszolgálati
médiaszolgáltató befolyásoló részesedése alatt álló gazdálkodó szervezet által létrehozott médiaszolgáltató.”

(64) Az Mttv. 203. § 39. pontjában az „európai uniós aktus,” szövegrész helyébe az „európai uniós aktus, mûsorszolgáltatási
szerzõdés,” szöveg lép. 

(65) Az Mttv. 203. § 47. pontjában a „mozgóképek” szövegrész helyébe a „mozgóképek, állóképek” szöveg lép.
(66) Az Mttv. 203. § 63. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„63. Támogatás: olyan hozzájárulás, amelyet valamely vállalkozás nyújt valamely médiaszolgáltató vagy mûsorszám
finanszírozására azzal a céllal, hogy népszerûsítse nevét, védjegyét, arculatát, tevékenységét vagy termékeit.”

(67) Az Mttv. 203. § 70. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„70. Vállalkozás: természetes személy, egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, más jogi személy, vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság.”

(68) Az Mttv. 207. § (1) bekezdésében hatályát veszti a „A hatósági szerzõdéskötési eljárás határideje jelen eljárásban ötven
nap.” szövegrész.

(69) Az Mttv. 207. § (4) bekezdésében az „e törvény 44. §-ában és annak (6) bekezdésében meghatározott iránymutatásban
foglaltak” szövegrész helyébe az „e törvény 44. § (5)–(6) bekezdésében meghatározott szempontok” szöveg lép.

(70) Az Mttv. 207. §-a az alábbi (8)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A mûsorszolgáltatási szerzõdés hatósági szerzõdéssé történõ átalakításáig a médiaszolgáltató köteles betartani
a mûsorszolgáltatási szerzõdésében foglalt kötelezettségeket, abban az esetben is, ha az adott szerzõdéses
kötelezettség az Rttv. egyes olyan rendelkezéseit tartalmazza, amely e törvény értelmében már nem vonatkozik vagy
más tartalommal vonatkozik az adott médiaszolgáltatóra.
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(9) Az Smtv., illetve e törvény II. Rész I. Fejezete körébe tartozó, a mûsorszolgáltatási szerzõdésben nevesített
tárgyköröket érintõ jogsértéseket a mûsorszolgáltatási szerzõdésben foglalt rendelkezésekkel szemben az Smtv.,
illetve e törvény vonatkozó rendelkezései szerint kell elbírálni.”

(71) Az Mttv. 208. § (4) bekezdésében az „internetes és sajtótermékeket” szövegrész helyébe az „internetes
sajtótermékeket” szöveg lép.

(72) Az Mttv. 209. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az Rttv. alapján mûsorszolgáltatási szerzõdéssel közmûsor-szolgáltatást nyújtó, vagy nem nyereségérdekelt
médiaszolgáltató e médiaszolgáltatása tekintetében 2011. június 30-ig köteles kezdeményezni szerzõdése hatósági
szerzõdéssé történõ átalakítását. Az ilyen hatósági szerzõdéssel mûködõ médiaszolgáltatásoktól a közösségi
médiaszolgáltatásként való elismerését a Médiatanács nem tagadhatja meg arra hivatkozva, hogy a médiaszolgáltatás 
nem felelt meg a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek, feltéve, hogy a médiaszolgáltató a közmûsor-szolgáltatói
vagy nem nyereségérdekelti minõségébõl eredõ kötelezettségeinek a szerzõdés átalakításáig eleget tett.
Amennyiben a Médiatanács nem ismeri el közösségi médiaszolgáltatásként, akkor a médiaszolgáltatás – ha ezzel
a törvény egyéb rendelkezéseibe nem ütközik – kereskedelmi médiaszolgáltatásként mûködhet tovább. A hatósági
eljárásra – a határidõ kivételével – a 207. § rendelkezései alkalmazandók.”

(73) Az Mttv. 214. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben a felek a szerzõdés felülvizsgálata és módosítása iránti ajánlat másik féllel való közlésétõl számított
három hónapon belül nem tudnak megállapodni, akkor a szerzõdés tartalmának megállapítása érdekében bármelyik
fél jogvitás eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál az elektronikus hírközlésrõl szóló
törvény szabályai szerint.”

(74) Az Mttv. 216. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A 129. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a Médiatanács elnöke és tagjai megbízatása megszûnése
idõpontjának az újonnan megválasztott elnök és tagok megbízatásának kezdetét kell tekinteni. A 113. § (1) bekezdés
a) pontja szerinti esetben a Hatóság elnöke megbízatása megszûnése idõpontjának az újonnan megválasztott elnök
megbízatásának kezdetét kell tekinteni.”

(75) Az Mttv. 1. § (2) bekezdése a) pontjában a „médiaszolgáltatás terjesztése” szövegrész helyébe a „médiaszolgáltatás
analóg terjesztése” szöveg, a 9. § (3) és (4) bekezdésében az „éven aluli nézõben” szövegrész helyébe az „éven
aluliakban” szöveg, 9. § (5) bekezdésében a „hogy közvetlen módon utal erõszakra, illetve szexualitásra” szövegrész
helyébe a „hogy erõszakra, illetve szexualitásra utal” szöveg, a 10. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában
„mûsorszámként” szöveg helyébe a „mûsorszámok között” szöveg, a 22. § (8) bekezdésében a „minden év május 31-ig” 
szöveg helyébe a „havonta” szöveg, a 31. § (2) bekezdésében  „nézõket” szövegrész helyébe a „nézõket és hallgatókat”
szöveg,”,  a 31. § (3) bekezdésében „Az (1)–(2) bekezdésben” szövegrész helyébe „A (2) bekezdésben” szöveg, a 33. §
(4) bekezdésben a „vásárlás” szövegrész helyébe a „vásárlás és a mûsorelõzetes” szöveg, a 35. § (1) bekezdésében  a
„virtuális reklámot, a reklámtartalmú képújságot,” szövegrész helyébe a „virtuális reklámot” szöveg, 52. § (3) bekezdés
b) pontjában „közszolgálati” szövegrész helyébe a „83. §-ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló” szöveg, az
54. §-ban a „minimális médiaszolgáltatási díj” szövegrész helyébe a „médiaszolgáltatási alapdíj” szöveg, az 55. §
(4) bekezdésében az „Amennyiben egy” szövegrész helyébe az „Amennyiben a” szöveg, az 56. § ab) pontjában
a „székhelyét” szövegrész helyébe a „lakcímét vagy székhelyét” szöveg, az 56. § dk) pontjában „közszolgálati
mûsorszámok” szövegrész helyébe a „83. §-ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló mûsorszámok” szöveg, a 61. §
(2) bekezdésében a „döntését a pályázókkal öt napon belül közli, valamint” szövegrész helyébe „döntését” szöveg,
a 62. § (4) bekezdésében a „döntését a pályázati nyilvántartásban szereplõ pályázókkal öt napon belül közli, valamint”
szövegrész helyébe a „döntését” szöveg, a 63. § (11) bekezdésében „A hatósági szerzõdésben meg kell határozni
a szerzõdésszegés következményeit, továbbá a szolgáltatás legfeljebb harminc napig terjedõ felfüggesztésének
feltételeit” szövegrész helyébe „A hatósági szerzõdésben meg kell határozni a szerzõdésszegés következményeit”
szöveg, 65. § (3) bekezdésében a „tíz napon belül” szövegrész helyébe a „húsz napon belül” szöveg, a 65. §
(6) bekezdésében a „médiaszolgáltatóval hálózatba nem kapcsolódhat” szövegrész helyébe a „médiaszolgáltatóval
hálózatba kapcsolódást, vagy” szöveg, a 66. § (4) bekezdés g) és h) pontjában a „mûsoridejének” szövegrész helyébe
a „heti mûsoridejének” szöveg, a 134. § (6) bekezdésében a „Kormány” szövegrész helyébe a „ a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság Elnöke” szöveg, a 175. § (12) bekezdésben a „Hatóságnak” szövegrész helyébe a „Hivatalnak”
szöveg lép.

(76) Hatályát veszti az Mttv. 145. § (1) bekezdésében a „vagy a jogszabályok alapján nem minõsülne” szövegrész, a 145. §
(6) bekezdése, a 175. § (8) bekezdésében a „legalább ötvenezer forint, de” szövegrész, valamint a 217. § és a 229. §.
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VI. A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvetõ szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 
módosítása

65. § (1) A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvetõ szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.)
1. § 3. pontjában a „mûsorszolgáltatáséhoz” szövegrész helyébe a „médiaszolgáltatáséhoz” szöveg lép.

(2) Az Smtv. 1. § 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10. Burkolt kereskedelmi közlemény: olyan kereskedelmi közlemény, amelynek közzététele természetét tekintve
megtéveszti a közönséget. Burkolt reklámnak minõsülhet a kereskedelmi közlemény céljait szolgáló közlemény abban 
az esetben is, ha nem ellenszolgáltatás fejében került közzétételre.”

(3) Az Smtv. 1. § 12. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12. Támogatás: olyan hozzájárulás, amelyet valamely vállalkozás nyújt médiatartalom-szolgáltatók vagy
médiatartalmak finanszírozására azzal a céllal, hogy népszerûsítse saját vagy más nevét, védjegyét, arculatát,
tevékenységét vagy termékeit.”

(4) Az Smtv. 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában a médiatartalom-szolgáltató akkor minõsül a Magyar Köztársaság területén letelepedettnek,
ha:]
„a) az általa nyújtott médiaszolgáltatás analóg terjesztése a Magyar Köztársaság tulajdonában álló frekvencia
igénybevételével történik vagy a sajtótermék elsõdlegesen a Magyar Köztársaság felhasználói számára kijelölt
elektronikus hírközlési azonosítón keresztül érhetõ el,”

(5) Az Smtv. 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Törvény a médiaszolgáltatások megkezdésének vagy végzésének, illetve a sajtótermékek közzétételének
feltételéül szabhatja a hatósági nyilvántartásba vételt. A nyilvántartásba vétel feltételei nem korlátozhatják a sajtó
szabadságát.”

(6) Az Smtv. 6. § (2)–(3) bekezdései helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A médiatartalom-szolgáltató, valamint a vele munkaviszonyban vagy más, munkavégzésre irányuló
jogviszonyban álló személy jogosult információforrásai titokban tartására a bírósági és hatósági eljárások során is,
feltéve, hogy a számára átadott információ közzétételéhez közérdek fûzõdött.
(3) Bíróság vagy nyomozó hatóság – a nemzetbiztonság és a közrend védelme vagy bûncselekmények elkövetésének
felderítése vagy megelõzése érdekében – kivételesen indokolt esetben az információforrás felfedésére kötelezheti
a médiatartalom-szolgáltatót, valamint a vele munkaviszonyban vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban
álló személyt.”

(7) Az Smtv. 17. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„17. § (1) A médiatartalom nem lehet alkalmas valamely nemzet, közösség, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbség
vagy bármely többség, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport elleni gyûlölet keltésére.
(2) A médiatartalom nem lehet alkalmas valamely nemzet, közösség, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbség vagy
bármely többség, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport kirekesztésére.”

(8) Az Smtv. 20. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(8) A médiatartalom támogatóját a közzététellel egyidejûleg, illetve azt közvetlenül megelõzõen vagy azt követõen
meg kell nevezni. Audiovizuális médiaszolgáltatás vagy annak mûsorszáma más audiovizuális médiaszolgáltatást
végzõ, illetve audiovizuális mûsorszámok vagy filmalkotások készítésével foglalkozó vállalkozás által nem
támogatható.”

VII. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

66. § (1) A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 342. § (1) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(1) Helyreigazításának a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a sajtószabadságról és
a médiatartalmak alapvetõ szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény szerinti közzétételét az érintett személy vagy
szervezet az általa vitatott közlemény közzétételétõl számított harminc napon belül írásban kérheti
a médiaszolgáltatótól, a sajtótermék szerkesztõségétõl vagy a hírügynökségtõl.”

(2) A Pp. 343. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Ha a médiaszolgáltató, a sajtótermék szerkesztõsége vagy a hírügynökség a helyreigazítás közzétételére irányuló
kötelezettségét határidõben nem teljesíti, az azt igénylõ fél ellene keresetet indíthat.”
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(3) A Pp. 344. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A perre az a bíróság illetékes, amelynek területén a sajtótermék szerkesztõsége, a hírügynökség vagy
a médiaszolgáltató székhelye, illetve lakhelye található. A bíróság illetékességét a médiaszolgáltató helyi stúdiójának
székhelye is megalapozza.”

VIII. A postáról szóló 2003. évi CI. törvény módosítása

67. § A postáról szóló 2003. évi CI. törvény ( a továbbiakban: Posta tv.) 3. § 13. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13. Integrált posta: olyan postai szolgáltatás, amely a postai küldeménynek a feladó által is nyomon követhetõ
kezelése és személyes kézbesítése mellett kiegészül az igénybe vevõ választása esetén és választása szerint
a következõ postai különszolgáltatások legalább egyikével: a küldeménynek a feladó által megjelölt helyen történõ
felvétele; garantált kézbesítési idejû szolgáltatás; a címzett megváltoztatása esetén a küldemény új címre történõ
kézbesítése; a kézbesítés igazolása; személyre szabott szolgáltatás.”

68. § A Posta tv. 3. §-a az alábbi új, 39. ponttal egészül ki:
„39. Nyomon követhetõ kezelés: a postai szolgáltató a postai küldemény egyedi azonosító jelzése alapján internetes
honlapján lekérdezhetõ információként küldeményenként  tájékoztatást ad a küldemény felvételének helyérõl és
dátumáról, a kézbesítésének dátumáról, az átvevõ státuszáról, illetve sikertelen kézbesítési kísérlet esetén
a küldemény további kezelésérõl.”

69. § A Posta tv. 45. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: 
„(2) A hírközlési hatóságra, valamint annak az (1) bekezdésben felsorolt eljárásaira az elektronikus hírközlésrõl szóló
2003. évi C. törvény 10. §-ában, 14–49. § (1)–(5), és 49. § (7)–(11) bekezdéseiben, 51–54/A. §-aiban, valamint
57–61. §-aiban foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni.”

70. § A Posta tv. 53. § (2) bekezdésének e) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendelettel állapítsa meg]
„e) a számviteli nyilvántartások elkülönített vezetésének, és a számviteli elkülönítési rendszer ellenõrzésének részletes
szabályait;”

IX. Záró rendelkezések

71. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetést követõ  napon lép hatályba.
(2) E törvény 1. §–63. §-ai, a 64. § (1)–(37) bekezdései, a 64. § (41)–(76) bekezdései, a 65. §–69. §-ai, a 71. § (3) bekezdése,

valamint a 72. § a kihirdetést követõ 15. napon lép hatályba.
(3) E törvény  rendelkezéseit – figyelemmel e törvény 55. §-ára is – a folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni kell, azzal, 

hogy e rendelkezések hatályba lépése elõtt elkövetett jogsértésekre a jogsértés elkövetésekor hatályos anyagi jogi
rendelkezések alkalmazandók.”

72. § (1) Ez a törvény az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) és Hivatalának létrehozásáról szóló
az Európai Parlament és a Tanács 1211/2009/EK rendelete (2009. november 25.) végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg. 

(2) Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) az Európai Parlament és a Tanács 2009/136/EK irányelve (2009. november 25.) az egyetemes szolgáltatásról,

valamint az elektronikus hírközlõ hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó
felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv, az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok
kezelésérõl, feldolgozásáról és a magánélet védelmérõl szóló 2002/58/EK irányelv és a fogyasztóvédelmi
jogszabályok alkalmazásáért felelõs nemzeti hatóságok közötti együttmûködésrõl szóló 2006/2004/EK rendelet
módosításáról,
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b) az Európai Parlament és a Tanács 2009/140/EK irányelve (2009. november 25.) az elektronikus hírközlõ hálózatok
és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv, az elektronikus
hírközlõ hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésrõl, valamint azok összekapcsolásáról szóló
2002/19/EK irányelv és az elektronikus hírközlõ hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások
engedélyezésérõl szóló 2002/20/EK irányelv módosításáról,

c) a Bizottság 2007/344/EK határozata (2007. május 16.) a spektrumhasználatra vonatkozó információk Közösségen
belüli harmonizált rendelkezésre állásáról.

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

A Kormány 134/2011. (VII. 19.) Korm. rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Szeged–Makó–Csanádpalota (H)
és Nãdlac–Arad (RO) közötti autópálya-kapcsolat létesítésérõl szóló Megállapodás kihirdetésérõl

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között
a Szeged–Makó–Csanádpalota (H) és Nãdlac–Arad (RO) közötti autópálya-kapcsolat létesítésérõl szóló Megállapodás
(a továbbiakban: Megállapodás) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles angol és magyar nyelvû szövege a következõ:

„AGREEMENT
between the Government of the Republic of Hungary and the Government of Romania
on the establishment of the motorway connection between
Szeged–Makó–Csanádpalota (H) and Nãdlac–Arad (RO)

The Government of the Republic of Hungary and the Government of Romania (hereinafter: the Contracting Parties),
– aiming at the mutual promotion and the further strengthening of good neighbourly and friendly relationships,

as well as the widening of cooperation in the area of bilateral business connections, international trade, tourism
and transport,

– with special regard to their intention to establish the necessary conditions for a fluent international and bilateral
road traffic in the area of the common State border,

– taking into account the EU legislation with respect to the development of road infrastructure and the necessity
of securing the conditions for sustainable development, through this to decrease the negative influences on
the environment, and increase the continuity and safety of road traffic,

– with view to the guidelines for the development of the Trans-European Network - Transport (TEN-T), and mostly
the priority projects on Priority Axis No. 7: Igoumenitsa/Patra–Athens–Sofia–Budapest, 

– taking into consideration the international treaties and agreements between the two States,
have agreed as follows:

Article 1
(1) The Contracting Parties establish a link between the two countries by a direct connection of the following motorways:

– from the Hungarian side: Szeged–Makó–Csanádpalota–State border,
– from the Romanian side: Arad–Nãdlac–State border.

(2) The two motorways intersect the common State border between border markers B33 and B34 and connect with each
other, with the characteristic features that ensure road traffic safety and security, laid down by the competent bodies
and authorities, respectively and by the experts of the Contracting Parties.

Article 2
The connection of the two motorways mentioned in paragraph (1) of Article 1 of this Agreement is established with
the aim to ensuring the necessary conditions for a fluent international road traffic.

Article 3
(1) The Contracting Parties shall build the motorways with a dual-dual (2x2) traffic lane profile including all their

corresponding facilities on the territory of their respective States in compliance with their national legislation
harmonised with the legal acts of the EU, for which the required financing will be provided from the available funds
identified by each Contracting Party.
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(2) The Contracting Parties shall carry out the transboundary environmental impact assessment of the joining motorway
sections, as defined by the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context, done
in Espoo, on 26 February 1991.

Article 4
(1) For the implementation of the present Agreement:

– the competent body for the Hungarian side is the Ministry led by the minister in charge of transport,
– the competent authority for the Romanian side is the Ministry of Transport and Infrastructure
(hereinafter: the Ministries).

(2) The tasks related to the implementation of the present Agreement will be coordinated by the bilateral expert working
group (hereinafter: the Working Group) established by the Ministries.

(3) For the management of the activity of the Working Group, each Ministry designates a leader of the Working Group
and appoints its members and informs thereof the other Ministry, in writing.

(4) The Working Group lays down its rules of procedure and may involve other experts in its activity as well, as needed.
(5) The Working Group meetings shall take place, alternatively, on the territory of the State of each Contracting Party.

Article 5
The Contracting Parties shall determine the construction conditions of the two motorways’ connection mentioned
in paragraph (1) of Article 1 of this Agreement, as well as the date of the commencement of its operation and
the method of operation, on the basis of the recommendation of the Working Group.

Article 6
Any disputes resulting from the interpretation and application of the present Agreement shall be solved by
the Contracting Parties, within the Working Group. In case of failure, the Contracting Parties settle their disputes
through diplomatic channels.

Article 7
(1) The Contracting Parties conclude the present Agreement for an indefinite term.
(2) The Contracting Parties should approve the present Agreement in accordance with their national legal regulations.
(3) The present Agreement will enter into force on the 30th (thirtieth) day after the receipt of the latest diplomatic

notification, by which the Contracting Parties shall notify each other about fulfilment of the internal procedures
required by their national legislations for its entry into force.

(4) Based on the consent of the Contracting Parties, the present Agreement can be modified in writing, at any time. Any
amendment to the present Agreement shall enter into force in a manner identical with the entering into force
of the present Agreement.

(5) The present Agreement may be terminated by either Contracting Party, in writing, through diplomatic channels.
In this case, the present Agreement shall cease to be in force 6 (six) months after the receipt of the diplomatic
notification of the termination of the Agreement by the other Contracting Party. 

IN WITNESS THEREOF, the undersigned, duly authorised by the respective Governments, have signed the present
Agreement.

Done in Budapest, on the 5th day of the month of July, in the year 2011, in 2 (two) originals, each of them in
the Hungarian, Romanian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of
interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT FOR THE GOVERNMENT 
OF THE REPUBLIC OF HUNGARY OF ROMANIA

25250 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 85. szám



MEGÁLLAPODÁS
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között
a Szeged–Makó–Csanádpalota (H) és Nãdlac–Arad (RO) közötti autópálya-kapcsolat létesítésérõl

A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya (a továbbiakban: a Szerzõdõ Felek)
– törekedve a jószomszédi és baráti kapcsolatok további fejlesztésére és erõsítésére, valamint az együttmûködés

szélesítésére a kétoldalú üzleti kapcsolatok, a nemzetközi kereskedelem, a turizmus és a közlekedés területén,
– különös tekintettel azon szándékukra, hogy megteremtsék a zavartalan nemzetközi és kétoldalú közúti

közlekedés feltételeit a közös államhatár körzetében,
– figyelembe véve a közúti infrastruktúra fejlesztése során az Európai Unió jogszabályait, illetve a fenntartható

fejlõdés feltételeit a környezetre gyakorolt káros hatások csökkentése, valamint a közúti forgalom
folyamatosságának és biztonságának fokozása céljából,

– figyelemmel a Trans-European Network-Transport (TEN-T) hálózat fejlesztésére vonatkozó irányelvekre, és
különösen az Igoumenitsa/Patra–Athén–Szófia–Budapest 7. sz. Prioritás Tengely kiemelt projektjeire,

– tekintettel a két állam közötti nemzetközi szerzõdésekre és megállapodásokra,
az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk
(1) Szerzõdõ Felek közvetlen kapcsolatot létesítenek a két ország között az alábbi autópályák összekötésével:

– magyar részrõl: Szeged–Makó–Csanádpalota–országhatár,
– román részrõl: Arad–Nãdlac–országhatár.

(2) A két autópálya a B33 és B34 határjelek között metszi a közös államhatárt, és a Szerzõdõ Felek illetékes szervei, illetve
hatóságai, valamint szakértõi által a közbiztonság és a közlekedésbiztonság szem elõtt tartásával meghatározott
jellemzõkkel kapcsolódik egymáshoz.

2. Cikk
A jelen Megállapodás 1. Cikk (1) bekezdésében meghatározott autópálya-kapcsolat azzal a céllal jön létre, hogy
biztosítsa a szükséges feltételeket az akadálymentes nemzetközi közúti forgalom számára.

3. Cikk
(1) A Szerzõdõ Felek a saját államuk területére esõ kétszer két (2x2) sávos autópályát és annak minden tartozékát az uniós

jogi aktusokkal harmonizált saját jogszabályaik szerint építik meg, amelyhez az egyes Szerzõdõ Felek a szükséges
finanszírozást a számukra elérhetõ forrásokból biztosítják.

(2) A Szerzõdõ Felek elvégzik a csatlakozó autópálya-szakaszok határon túlnyúló környezeti hatásvizsgálatát az
országhatáron átterjedõ környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espoo-ban, 1991. február 26-án aláírt egyezmény
alapján.

4. Cikk
(1) Jelen Megállapodás végrehajtásában

– magyar részrõl illetékes szerv a közlekedésért felelõs miniszter által vezetett minisztérium,
– román részrõl illetékes hatóság a Közlekedési és Infrastruktúra Minisztérium
(a továbbiakban: a Minisztériumok).

(2) A jelen Megállapodás végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Minisztériumok által létrehozott kétoldalú szakértõi
munkacsoport (a továbbiakban: Munkacsoport) koordinálja.

(3) A Munkacsoport tevékenységének irányítására a Minisztériumok mindegyike egy-egy vezetõt és tagokat delegál,
akiknek személyérõl írásban értesítik egymást.

(4) A Munkacsoport ügyrendjét maga határozza meg, és tevékenységébe szükség szerint további szakértõket is
bevonhat.

(5) A Munkacsoport az üléseit a Szerzõdõ Felek államának területén felváltva tartja meg.
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5. Cikk
Az ezen Megállapodás 1. Cikk (1) bekezdésében meghatározott autópálya-kapcsolat megépítésének feltételeit,
mûködése megkezdésének idõpontját, valamint az üzemeltetés módját a Szerzõdõ Felek a Munkacsoport javaslata
alapján határozzák meg.

6. Cikk
A jelen Megállapodás értelmezésével és végrehajtásával összefüggõ esetleges vitákat a Szerzõdõ Feleknek kell
rendezniük a Munkacsoport keretén belül. A Szerzõdõ Felek a vitás kérdéseket megegyezés hiányában diplomáciai
úton rendezik.

7. Cikk
(1) Jelen Megállapodást a Szerzõdõ Felek határozatlan idõtartamra kötik.
(2) A Szerzõdõ Feleknek a jelen Megállapodást belsõ jogszabályaiknak megfelelõen jóvá kell hagyniuk. 
(3) A Megállapodás annak a késõbbi, diplomáciai úton kapott értesítésnek a kézhezvételétõl számított harmincadik (30.)

napon lép hatályba, amelyben a Szerzõdõ Felek tájékoztatják egymást, hogy a belsõ jogszabályaik által
a Megállapodás hatálybalépéséhez meghatározott eljárás befejezõdött.

(4) Jelen Megállapodás a Szerzõdõ Felek megegyezése alapján, írásban bármikor módosítható. A módosítások
a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges eljárások szerint lépnek hatályba.

(5) Jelen Megállapodást a másik félhez diplomáciai úton intézett írásos értesítéssel bármelyik Szerzõdõ Fél felmondhatja.
Ebben az esetben a Megállapodás a felmondásról szóló diplomáciai értesítés kézhezvételének napjától számított
hat (6) hónap elteltével hatályát veszti.

ENNEK HITELÉÜL alulírottak, akiket erre Kormányuk megfelelõen felhatalmazott, a jelen Megállapodást aláírják.

Készült Budapesten, 2011. július hó 5. napján, két (2) eredeti példányban, magyar, román és angol nyelven, mindegyik
szöveg egyaránt hiteles. A Megállapodás rendelkezéseinek eltérõ értelmezése esetén az angol nyelvû szöveg az
irányadó.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ROMÁNIA KORMÁNYA
NEVÉBEN NEVÉBEN”

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2–3. §-a a Megállapodás 7. Cikk (3) bekezdésében meghatározott idõpontban lép hatályba.
(3) A Megállapodás, illetve a rendelet 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelõs miniszter annak

ismertté válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a közlekedésért felelõs miniszter gondoskodik.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 135/2011. (VII. 19.) Korm. rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Szolnok–Nagykereki (H) és 
Santaul Mare (Nagyszántó)–Cluj Napoca (Kolozsvár) (RO) közötti autópálya-kapcsolat létesítésérõl
szóló Megállapodás kihirdetésérõl

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között
a Szolnok–Nagykereki (H) és Santaul Mare (Nagyszántó)–Cluj Napoca (Kolozsvár) (RO) közötti autópálya-kapcsolat
létesítésérõl szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles angol és magyar nyelvû szövege a következõ:

„AGREEMENT
between the Government of the Republic of Hungary and the Government of Romania on
the establishment of the motorway connection between Szolnok–Nagykereki (H) and Santãul Mare–
Cluj Napoca (RO)

The Government of the Republic of Hungary and the Government of Romania (hereinafter: the Contracting Parties),
– aiming at the mutual promotion and the further strengthening of good neighbourly and friendly relationships,

as well as the widening of cooperation in the area of bilateral business connections, international trade, tourism
and transport,

– with special regard to their intention to establish the necessary conditions for a fluent international and bilateral
road traffic in the area of the common State border,

– taking into account the EU legislation with respect to the development of road infrastructure and the necessity
of securing the conditions for sustainable development, through this to decrease the negative influences
on the environment, and increase the continuity and safety of road traffic,

– with view to the development of the Trans-European Network - Transport (TEN-T),
– taking into consideration the international treaties and agreements between the two States,
have agreed as follows:

Article 1
(1) The Contracting Parties establish a link between the two countries by a direct connection of the following motorways:

– from the Hungarian side: Szolnok–Berettyóújfalu–Nagykereki–State border,
– from the Romanian side: Cluj Napoca–Santãul Mare–State border.

(2) The two motorways intersect the common state border between border markers G34.1 and G34.2 and connect with
each other, with the characteristic features that ensure road traffic safety and security, laid down by the competent
bodies and authorities, respectively and by the experts of the Contracting Parties.

Article 2
The connection of the two motorways mentioned in paragraph (1) of Article 1 of this Agreement is established with
the aim to ensuring the necessary conditions for a fluent international road traffic.

Article 3
(1) The Contracting Parties build the motorways with a dual-dual (2x2) traffic lane profile including all their corresponding 

facilities on the territory of their respective States in compliance with their national legislation harmonised with
the legal acts of the EU, for which the required financing will be provided from the available funds identified by each
Contracting Party.

(2) The Contracting Parties shall carry out the transboundary environmental impact assessment of the joining motorway
sections, as defined by the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context, done
in Espoo, on 26 February 1991.
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Article 4
(1) For the implementation of the present Agreement:

– the competent body for the Hungarian side is the Ministry led by the minister in charge of transport,
– the competent authority for the Romanian side is the Ministry of Transport and Infrastructure
(hereinafter: the Ministries).

(2) The tasks related to the implementation of the present Agreement will be coordinated by the bilateral expert working
group (hereinafter: the Working Group) established by the Ministries.

(3) For the management of the activity of the Working Group, each Ministry designates a leader of the Working Group
and appoints its members and informs thereof the other Ministry, in writing.

(4) The Working Group lays down its rules of procedure and may involve other experts in its activity as well, as needed.
(5) The Working Group meetings shall take place, alternatively, on the territory of the state of each Contracting Party.

Article 5
The Contracting Parties determine the construction conditions of the two motorways’ connection mentioned
in paragraph (1) of Article 1 of this Agreement, as well as the date of the commencement of its operation and
the method of operation, on the basis of the recommendation of the Working Group.

Article 6
Any disputes resulting from the interpretation and application of the present Agreement shall be solved by
the Contracting Parties, within the Working Group. In case of failure, the Contracting Parties settle their disputes
through diplomatic channels.

Article 7
(1) The Contracting Parties conclude the present Agreement for an indefinite term.
(2) The Contracting Parties should approve the present Agreement in accordance with their national legal regulations.
(3) The present Agreement will enter into force on the 30th (thirtieth) day after the receipt of the latest diplomatic

notification, by which the Contracting Parties shall notify each other about fulfilment of the internal procedures
required by their national legislations for its entry into force.

(4) Based on the consent of the Contracting Parties, the present Agreement can be modified in writing, at any time. Any
amendment to the present Agreement shall enter into force in a manner identical with the entering into force
of the present Agreement.

(5) The present Agreement may be terminated by either Contracting Party, in writing, through diplomatic channels.
In this case, the present Agreement shall cease to be in force 6 (six) months after the receipt of the diplomatic
notification of the termination of the Agreement by the other Contracting Party.

IN WITNESS THEREOF, the undersigned, duly authorised by the respective Governments, have signed the present
Agreement.

Done in Budapest, on the 5th day of the month of July, in the year 2011, in 2 (two) originals, each of them in
the Hungarian, Romanian and English languages, all texts are being equally authentic. In case of divergence of
interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF HUNGARY OF ROMANIA
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MEGÁLLAPODÁS
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között
a Szolnok–Nagykereki (H) és Santaul Mare (Nagyszántó)–Cluj Napoca (Kolozsvár) (RO) közötti
autópálya-kapcsolat létesítésérõl 

A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya (a továbbiakban: a Szerzõdõ Felek)
– törekedve a jószomszédi és baráti kapcsolatok további fejlesztésére és erõsítésére, valamint az együttmûködés

szélesítésére a kétoldalú üzleti kapcsolatok, a nemzetközi kereskedelem, a turizmus és a közlekedés területén,
– különös tekintettel azon szándékukra, hogy megteremtsék a zavartalan nemzetközi és kétoldalú közúti

közlekedés feltételeit a közös államhatár körzetében,
– figyelembe véve a közúti infrastruktúra fejlesztése során az Európai Unió jogszabályait, illetve a fenntartható

fejlõdés feltételeit a környezetre gyakorolt káros hatások csökkentése, valamint a közúti forgalom
folyamatosságának és biztonságának fokozása céljából,

– figyelemmel a Trans-European Network - Transport (TEN-T) hálózat fejlesztésére,
– tekintettel a két állam közötti nemzetközi szerzõdésekre és megállapodásokra,
az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk
(1) A Szerzõdõ Felek közvetlen kapcsolatot létesítenek a két ország között az alábbi autópályák összekötésével:

– magyar részrõl: Szolnok–Berettyóújfalu–Nagykereki–országhatár,
– román részrõl: Cluj Napoca (Kolozsvár)–Santaul Mare (Nagyszántó)–országhatár.

(2) A két autópálya a G34.1 és G34.2 számú határjelek között metszi a közös államhatárt, és a Szerzõdõ Felek illetékes
szervei, illetve hatóságai, valamint szakértõi által a közbiztonság és a közlekedésbiztonság szem elõtt tartásával
meghatározott jellemzõkkel kapcsolódik egymáshoz.

2. Cikk
A jelen Megállapodás 1. Cikk (1) bekezdésében meghatározott autópálya-kapcsolat azzal a céllal jön létre, hogy
biztosítsa a szükséges feltételeket az akadálymentes nemzetközi közúti forgalom számára.

3. Cikk
(1) A Szerzõdõ Felek a saját államuk területére esõ kétszer két (2x2) sávos autópályát és annak minden tartozékát az uniós

jogi aktusokkal harmonizált saját jogszabályaik szerint építik meg, amelyhez az egyes Szerzõdõ Felek a szükséges
finanszírozást a számukra elérhetõ forrásokból biztosítják.

(2) A Szerzõdõ Felek elvégzik a csatlakozó autópálya-szakaszok határon túlnyúló környezeti hatásvizsgálatát az
országhatáron átterjedõ környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espoo-ban, 1991. február 26-án aláírt egyezmény
alapján.

4. Cikk
(1) Jelen Megállapodás végrehajtásában

– illetékes szerv a Magyar Köztársaságban a közlekedésért felelõs miniszter által vezetett minisztérium,
– illetékes hatóság Romániában a Közlekedési és Infrastruktúra Minisztérium
(a továbbiakban: a minisztériumok).

(2) A jelen Megállapodás végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a minisztériumok által létrehozott kétoldalú szakértõi
munkacsoport (a továbbiakban: Munkacsoport) koordinálja.

(3) A Munkacsoport tevékenységének irányítására a minisztériumok mindegyike egy-egy vezetõt és tagokat delegál,
akiknek személyérõl írásban értesítik egymást.

(4) A Munkacsoport ügyrendjét maga határozza meg, és tevékenységébe szükség szerint további szakértõket is
bevonhat.

(5) A Munkacsoport az üléseit a Szerzõdõ Felek államának területén felváltva tartja meg. 
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5. Cikk
Az ezen Megállapodás 1. Cikk (1) bekezdésében meghatározott autópálya-kapcsolat megépítésének feltételeit,
mûködése megkezdésének idõpontját, valamint az üzemeltetés módját a Szerzõdõ Felek a Munkacsoport javaslata
alapján határozzák meg.

6. Cikk
A jelen Megállapodás értelmezésével és végrehajtásával összefüggõ esetleges vitákat a Szerzõdõ Feleknek kell
rendezniük a Munkacsoport keretén belül. A Szerzõdõ Felek a vitás kérdéseket megegyezés hiányában diplomáciai
úton rendezik.

7. Cikk
(1) Jelen Megállapodást a Szerzõdõ Felek határozatlan idõre kötik.
(2) A Szerzõdõ Feleknek jelen Megállapodást belsõ jogszabályaiknak megfelelõen jóvá kell hagyniuk.
(3) A Megállapodás annak a késõbbi, diplomáciai úton kapott értesítésnek a kézhezvételétõl számított harmincadik (30.)

napon lép hatályba, amelyben a Szerzõdõ Felek tájékoztatják egymást, hogy a belsõ jogszabályaik által
a Megállapodás hatálybalépéséhez meghatározott eljárás befejezõdött.

(4) Jelen Megállapodás a Szerzõdõ Felek megegyezése alapján írásban bármikor módosítható. A módosítások
a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges eljárások szerint lépnek hatályba.

(5) Jelen Megállapodást a másik félhez diplomáciai úton intézett írásos értesítéssel bármelyik Szerzõdõ Fél felmondhatja.
Ebben az esetben a Megállapodás a felmondásról szóló diplomáciai értesítés kézhezvételének napjától számított hat
(6) hónap elteltével hatályát veszti.

ENNEK HITELÉÜL alulírottak, akiket erre Kormányuk megfelelõen felhatalmazott, a jelen Megállapodást aláírják.

Készült Budapesten, 2011. július hó 5. napján, két (2) eredeti példányban, magyar, román és angol nyelven, mindegyik
szöveg egyaránt hiteles. A Megállapodás rendelkezéseinek eltérõ értelmezése esetén az angol nyelvû szöveg az
irányadó.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ROMÁNIA KORMÁNYA
NEVÉBEN NEVÉBEN”

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2–3. §-a a Megállapodás 7. Cikk (3) bekezdésében meghatározott idõpontban lép hatályba.
(3) A Megállapodás, illetve a rendelet 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelõs miniszter annak

ismertté válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a közlekedésért felelõs miniszter gondoskodik.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 136/2011. (VII. 19.) Korm. rendelete
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról  szóló
1996. évi XLIII. törvény 276/A.  §-a szerinti távolléti díj iránti kérelem elbírálásának rendjérõl  szóló
371/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet és az országos településrendezési és építési követelményekrõl
 szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról  szóló 1996. évi XLIII. törvény 342.  § (1) bekezdés 
j) pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérõl  szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1) bekezdésének
g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1.  § A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról  szóló 1996. évi XLIII. törvény 276/A.  §-a
szerinti távolléti díj iránti kérelem elbírálásának rendjérõl  szóló 371/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a következõ
4/A.  §-sal egészül ki:
„4/A.  § (1) A Kormány által biztosított elõirányzat az alábbiakra használható fel:
a) a ki nem fizetett távolléti díj, az azt terhelõ járulékok, valamint kamatkiadások 2011. október 15. napjáig történõ
kifizetésére és
b) a hivatásos önkormányzati tûzoltóság és a fenntartó önkormányzat által már kifizetett – és más állami forrásból
meg nem térült – távolléti díj, az azt terhelõ járulékok, valamint kamatkiadások 2011. november 20. napjáig benyújtott
elszámolás alapján történõ utólagos megtérítésére.
(2) Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság fõigazgatója vagy az általa írásban felhatalmazott vezetõ
beosztású személy az érintett hivatásos önkormányzati tûzoltóságokkal a távolléti díj kifizetésére vagy megtérítésére
támogatási keretszerzõdést köt az államháztartásra vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.
(3) A támogatási keretszerzõdés tartalmazza az elõirányzatból történõ pénzügyi lehívások módját, továbbá
a beszámolók, elszámolások elfogadására, valamint az ellenõrzésre vonatkozó rendelkezéseket.
(4) Az államháztartás mûködési rendjérõl  szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 56.  § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelõen a keretszerzõdésben foglalt összegek folyósítására a jogosult bankszámlájára utalással kerül sor,
a szerzõdés megkötését követõ 15 naptári napon belül.”

2.  § Az országos településrendezési és építési követelményekrõl  szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. számú
melléklete a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint módosul.

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

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes

1. melléklet a 136/2011. (VII. 19.) Korm. rendelethez

Az országos településrendezési és építési követelményekrõl  szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. számú
melléklet 16. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság illetékes hivatala hírközlés”
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A Kormány 137/2011. (VII. 19.) Korm. rendelete
a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosításáról

A Kormány a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 9. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 14. §-a
a következõ (13a) bekezdéssel egészül ki:
„(13a) Az (1) bekezdés o) pontjában, r) pont 43. ábrájában, s) és t) pontjában, továbbá a (2) bekezdésben
meghatározott jelzõtáblánál a mezõgazdasági vontató, a lassú jármû, a mezõgazdasági erõgép vagy e jármûbõl és
pótkocsiból (vontatmányból) álló jármûszerelvény vezetõje – mezõgazdasági tevékenység végzése érdekében –
a tilalom ellenére behajthat, ha a munkavégzés helyének megközelítése érdekében ez elkerülhetetlen vagy egyéb
útvonal választása 50%-ot meghaladó mértékû útvonal-hosszabbodást jelent, amennyiben a behajtás a személy-
és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti és a forgalmat lényegesen nem akadályozza.”

2. § Az R. 50. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A jármû figyelmeztetõ jelzést adó berendezését mûködtetni a következõ esetekben kell:)
„e) a megengedett hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladó méretû jármûvet vagy jármûszerelvényt kísérõ
jármûvön kíséret közben,”

3. § Az R. 51. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Amennyiben a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó jármûvek közlekedésérõl
szóló miniszteri rendelet eltérõen nem rendelkezik, közúti forgalomban csak az út kezelõjének hozzájárulásával
(útvonalengedély), az abban meghatározott útvonalon és feltételek megtartásával szabad részt venni
a) olyan jármûvel, amelynek megengedett legnagyobb össztömege vagy tengelyterhelése meghaladja a közúti
jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló miniszteri rendeletben
meghatározott mértéket (túlsúlyos jármû vagy tengelytúlsúlyos jármû);
b) olyan jármûvel, amelynek magassága, szélessége vagy hosszúsága meghaladja a közúti jármûvek forgalomba
helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló miniszteri rendeletben, vagy – rakománnyal
együtt – a 47. §-ban meghatározott mértéket (túlméretes jármû);
c) lánctalpas jármûvel.”

4. § Az R. 1. számú függeléke az 1. melléklet szerint módosul.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 137/2011. (VII. 19.) Korm. rendelethez

Az R. 1. számú függelékének módosítása

Az R. 1. számú függelék II. közúti jármûvekkel kapcsolatos fogalmak része a következõ zs) ponttal egészül ki:
„zs) Mezõgazdasági erõgép és vontatmánya: a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó
jármûvek közlekedésérõl szóló miniszteri rendeletben meghatározott jármûvek.”
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A Kormány 138/2011. (VII. 19.) Korm. rendelete
egyes közúti közlekedési igazgatási feladatokról, valamint egyes közlekedési tárgyú
kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az 1–6.  § tekintetében a közúti közlekedésrõl  szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában,
 7.  § tekintetében a közúti közlekedésrõl  szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában,
a 8–9. és 11.  § tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról  szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/A.  § b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

I. FEJEZET
EGYES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI IGAZGATÁSI FELADATOK

1. A P betûjelû ideiglenes rendszámtábla kiadásának, használatának különös szabályai

1.  § (1) Kérelemre P betûjelû ideiglenes rendszámtáblát kell kiadni a fõ tevékenysége szerint gépjármû-kereskedelemre
jogosult szervezetnek, vállalkozásnak, a fõ tevékenysége szerint jármûgyártásra, jármûjavításra jogosult szervezetnek,
vállalkozásnak, a közlekedési kutatóintézetnek, valamint egyéb olyan vállalkozásnak vagy intézménynek, amelynek
tevékenysége indokolja a még forgalomba nem helyezett vagy a forgalomból ideiglenesen kivont, javítás alatt álló
vagy kereskedelmi célból történõ szállítása során a jármû ideiglenes részvételét a közúti forgalomban.

(2) A P betûjelû ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármû használata az ideiglenes forgalomban tartási engedély
jogosítottján vagy a vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyen kívül másnak nem engedhetõ át.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott jármûjavításra jogosult szervezet, vállalkozás részére kiadott P betûjelû ideiglenes
rendszámtáblával ellátott jármûvet olyan személy vezetheti, aki rendelkezik a gépjármûfenntartó tevékenység
személyi és dologi feltételeirõl  szóló miniszteri rendeletben a jármûszerelõi tevékenység önálló végzéséhez elõírt
képesítéssel.

(4) A P betûjelû ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármûnek a közúti forgalomban  való részvételérõl a közlekedési
igazgatási hatóság által hitelesített indítási naplót kell vezetni.

(5) A P betûjelû ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármûvel a személy- és teherszállítás, valamint a vontatás tilos.
A korlátozás alól az engedélyezõ közlekedési igazgatási hatóság indokolt esetben felmentést adhat.

(6) A P betûjelû ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármû esetében az (5) bekezdésben meghatározott személy- és
teherszállítás, illetve vontatási tilalom alól akkor lehet felmentést adni, ha a tesztelés a jármû ezen jellemzõinek
megismerésére irányul. A közlekedési igazgatási hatóság a jogszabályban elõírt korlátozásokon túl egyéb indokolt
megszorításokat rendelhet el, így különösen útvonalbeli, területi és idõbeli korlátozásokat írhat elõ. Errõl és
a jogszabályban meghatározott tilalmak alóli felmentésrõl határozatot hoz.

2. Az E betûjelû ideiglenes rendszám kiadására vonatkozó korlátozás

2.  § A regisztrációs adóról  szóló törvény hatálya alá tartozó jármû tulajdonosa részére a jármûhöz a külön jogszabályban
meghatározott feltételek mellett az E betûjelû ideiglenes rendszámtábla és az ideiglenes forgalomban tartási
engedély egy alkalommal adható ki.

3. A külföldi rendszámmal ellátott jármûvek belföldi üzemeltetésére vonatkozó szabályok megsértése
esetén alkalmazandó közlekedési igazgatási rendelkezések

3.  § (1) Ha a közúti, illetve telephelyi ellenõrzés során megállapítást nyer, hogy a közúti közlekedésrõl  szóló 1988. évi
I. törvényben (a továbbiakban: Kkt.) meghatározott, a külföldi hatósági jelzéssel ellátott jármûvek belföldi
üzemeltetésére, használatára vonatkozó sajátos szabályok szerint a jármû jogellenes használatára került sor, a külföldi
hatósági jelzést és engedélyt a helyszínen el kell venni és azt az elvétel okának megjelölésével együtt 8 napon belül
meg kell küldeni a jármû belföldi üzemben tartója vagy a jármûvezetõ lakóhelye, székhelye, telephelye szerint illetékes 
közlekedési igazgatási hatóságnak.
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(2) A közlekedési igazgatási hatóság az (1) bekezdés alapján megküldött hatósági engedélyt, jelzést határozattal bevonja.
Ezzel egyidejûleg tájékoztatja a belföldi üzemben tartót, hogy amennyiben a döntés jogerõre emelkedését követõ
15 napon belül nem kezdeményezi a jármû belföldi forgalomba helyezését, akkor a bevont hatósági jelzést és forgalmi
engedélyt a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala útján a kiállító külföldi hatóság részére
megküldi.

(3) Amennyiben a jármû üzemben tartója vagy a jármû vezetõje a közlekedési igazgatási hatósági eljárásban a döntés
jogerõre emelkedéséig okirattal igazolja a külföldi hatósági jelzéssel és engedéllyel történõ közlekedés Kkt.-ben
foglaltak szerinti jogszerûségét, a külföldi hatósági engedély és jelzés visszaadásával egyidejûleg a bevonásra irányuló
eljárást meg kell szüntetni.

4. A közigazgatási bírság meg nem fizetése esetén alkalmazandó közlekedési igazgatási intézkedés

4.  § (1) A közlekedési igazgatási hatóság – a közigazgatási bírságot kiszabó hatóság kezdeményezése alapján – a jármû
forgalomból történõ kivonását hivatalból rendeli el, ha a jármû üzemben tartója a külön jogszabályban
meghatározott, jogerõsen kiszabott közigazgatási bírság befizetési kötelezettségének nem tett eleget.

(2) A jármû ideiglenes forgalomból történõ kivonására az (1) bekezdésben meghatározott esetben a forgalmi engedély
és a hatósági jelzés bevonásával kerül sor, amely a kötelezettség teljesítésének igazolásáig tart.

(3) A jármû forgalomból történõ kivonására és ismételt forgalomba helyezésére a külön jogszabályban meghatározott
eljárási szabályokat kell alkalmazni.

5. A forgalomból kivont jármûvel  való közlekedéshez kapcsolódó közlekedési igazgatási intézkedések

5.  § (1) A közúti ellenõrzés során a rend õr a forgalmi engedélyt és a rendszámtáblát a helyszínen elveszi, ha a hivatalból
ideiglenesen kivont jármû hatósági jelzését és engedélyét nem adták le.

(2) A rend õr a forgalmi engedély, az ideiglenes forgalomban tartási engedély, illetve a hatósági jelzés elvételérõl átvételi
elismervényt ad, amely tartalmazza a jármû azonosító adatait, az engedély számát és az elvétel okát. Az átvételi
elismervény birtokában a jármûvel a lakóhelyig vagy a telephelyig lehet közlekedni.

(3) A helyszínen elvett forgalmi engedélyt, az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt, illetve hatósági jelzést, valamint
az intézkedésrõl készült jelentés (feljelentés) egy példányát a rend õrség öt napon belül megküldi az üzemben tartó
lakóhelye (székhelye) szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak.

6. A jármû kilométerszámláló mûszere állásának nyilvántartásba vételére vonatkozó közlekedési
igazgatási intézkedés

6.  § A jármû forgalomba helyezésével és üzemben tartásával kapcsolatos – kérelemre indult – külön jogszabályban
meghatározott közlekedési igazgatási eljárás során a közlekedési igazgatási hatóság a jármû kilométerszámláló
mûszere (km-órája) által jelzett értéket, és a km-óra állás rögzítésének idõpontját okirat alapján bejegyzi
a jármûnyilvántartásba.

II. FEJEZET
A KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSHOZ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSHOZ ÉS A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ 
EGYES RENDELKEZÉSEK MEGSÉRTÉSE ESETÉN KISZABHATÓ BÍRSÁGOK ÖSSZEGÉRÕL, 
VALAMINT A BÍRSÁGOLÁSSAL ÖSSZEFÜGGÕ HATÓSÁGI FELADATOKRÓL  SZÓLÓ 
156/2009. (VII. 29.) KORM. RENDELET, VALAMINT A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI NYILVÁNTARTÁSBA BEJEGYZETT
JÁRMÛ TULAJDONJOGÁNAK, ILLETVE ÜZEMBENTARTÓ SZEMÉLYÉNEK VÁLTOZÁSÁT IGAZOLÓ 
TELJES BIZONYÍTÓ EREJÛ MAGÁNOKIRATNAK A KÖZLEKEDÉSI IGAZGATÁSI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNÕ
FELHASZNÁLHATÓSÁGÁHOZ SZÜKSÉGES KÖTELEZÕ TARTALMI ELEMEKRÕL  SZÓLÓ 
304/2009. (XII. 22.) KORM. RENDELET MÓDOSÍTÁSA

7.  § (1) A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése
esetén kiszabható bírságok összegérõl, valamint a bírságolással összefüggõ hatósági feladatokról  szóló 156/2009.
(VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 12.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Kkt. 20.  § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott rendelkezések  miatt folytatott közigazgatási eljárásban
a korlátozott cselekvõképességgel rendelkezõ személyt is megilleti az eljárási képesség.”
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(2) Az R1. a következõ 12/A.  §-sal egészül ki:
„12/A.  § (1) Az a nem természetes személy belföldi üzemben tartó, amely a Kkt. 20.  § (1) bekezdés l) pontjában
foglaltakat megsérti,
a) 2000 cm3 vagy az alatti személygépkocsi esetében 400 000 forint,
b) 2000 cm3 feletti személygépkocsi esetében 800 000 forint,
c) egyéb jármû esetében 200 000 forint
összegû bírságot köteles fizetni.
(2) Amennyiben a Kkt. 20.  § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott rendelkezéseket természetes személy szegi
meg, az (1) bekezdésben meghatározott összegû bírság felét köteles fizetni.
(3) Aki a Kkt. 20.  § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott rendelkezéseket 2011. december 31-ig szegi meg,
az (1)–(2) bekezdésben meghatározott bírság összegének a felét köteles fizetni.”

8.  § A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármû tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását
igazoló teljes bizonyító erejû magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történõ felhasználhatóságához
szükséges kötelezõ tartalmi elemekrõl  szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 3.  § e) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A közúti közlekedési nyilvántartás jármûnyilvántartásba bejegyzett jármû tulajdonjog változását igazoló teljes bizonyító
erejû magánokirat kötelezõ tartalmi elemei a következõk:)
„e) a jármûnek a vevõ birtokába kerülési idõpontja, valamint a birtokba vételkor a kilométerszámláló mûszer által
jelzett érték (km-óra állás);”

9.  § Az R2. 4.  § e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A közúti közlekedési nyilvántartás jármûnyilvántartásba bejegyzett jármû üzembentartó személyének változását igazoló
teljes bizonyító erejû magánokirat kötelezõ tartalmi elemei a következõk:)
„e) a jármûnek az üzemben tartó birtokába kerülési idõpontja, valamint a birtokba vételkor a kilométerszámláló
mûszer által jelzett érték (km-óra állás);”

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10.  § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.
(2) Az 1–3.  § és 7.  § (2) bekezdése 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.
(3) A 6., a 8. és 9.  § 2012. január 1-jén lép hatályba.
(4) Az 1.  § és a 2.  § rendelkezéseit a 2011. szeptember 1-jén folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.

11.  § Az R2. 3.  § c) pontjában és 4.  § c) pontjában a „képviselõjének adatai” szövegrész helyébe a „képviselõjének neve”
szöveg, továbbá 3.  § f) pontjában a „jogügylet” szövegrész helyébe a „tulajdonjog változás” szöveg lép.

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A belügyminiszter 22/2011. (VII. 19.) BM rendelete
a megkülönböztetõ és figyelmeztetõ jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának
szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról és a közúti közlekedési
igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
35/2000. (XI. 30.) BM rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésérõl

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés i) pontjában, az 5. § (2) bekezdés b)–d) pontja tekintetében
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § k) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § (1) A megkülönböztetõ és figyelmeztetõ jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló
12/2007. (III. 13.) IRM rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Megkülönböztetõ jelzést adó készülék felszereléséhez szükséges hatósági engedély)
„c) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,”
(által üzemben tartott gépjármûvekre adható.)

(2) Az R1. 4. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Rögzített üzemmódú megkülönböztetõ jelzést adó készülék felszerelése – a forgalomba helyezés elõtt (gyárilag)
rögzített üzemmódú megkülönböztetõ jelzést adó készülékkel igazoltan felszerelt gépjármûvek kivételével – abban
az esetben engedélyezhetõ, ha a gépjármûvel állandó jelleggel és kizárólag az engedélyezés alapjául szolgáló
tevékenységet látják el.”

2. § Az R1. 9. § (1) bekezdése a következõ h) és i) ponttal egészül ki:
(Nem kell hatósági engedély a figyelmeztetõ jelzést adó készülék felszereléséhez)
„h) a külön jogszabályban elõírt hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladó jármûvet esetenként kísérõ jármûre,
i) a mezõgazdasági vontatóból vagy lassú jármûbõl és mezõgazdasági vontatmányból álló jármûszerelvényre, ha az
a külön jogszabályban elõírt hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladja.”

3. § Az R1. 15. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az e rendeletnek a megkülönböztetõ és figyelmeztetõ jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának
szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról és a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti
közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet egyes rendelkezéseinek
hatályon kívül helyezésérõl szóló 22/2011. (VII. 19.) BM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított 4. § (3) bekezdését
az annak hatálybalépését megelõzõen kiadott engedélyek meghosszabbítására irányuló kérelmek elbírálása során
nem kell alkalmazni.”

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.
(2) E rendelet 5. § (2) bekezdés d) pontja 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.

5. § (1) Az R1. 9. § (2) bekezdésében az „e)–f) pontja” szövegrész helyébe az „e)–f), h) és i) pontja” szöveg, 12. § (4) bekezdésben
a „d)–f) pontja” szövegrész helyébe a „d)–f), h) és i) pontja” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti
a) az R1. 12. § (5) bekezdésében a „vagy figyelmeztetõ” szövegrész,
b) a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 89. § (1) bekezdés c) pontjában a „vagy a vámhatóság”
szövegrész,
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c) az R2. 27. § (1) bekezdés b) pontja, 31. § (3) bekezdés f) pontja és (4) bekezdés d) pontja,
d) az R2. 60. §-a, 61. § (1) és (2) bekezdése.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 37/2011. (VII. 19.) NFM rendelete
a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó jármûvek közlekedésérõl
szóló 13/2010. (X. 5.) NFM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 27. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó jármûvek közlekedésérõl szóló 13/2010. (X. 5.)
NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen nem szükséges a közútkezelõ hozzájárulása az 1. § (2) bekezdésében
meghatározott szélességû, mezõgazdasági rendeltetésû, irattal, gépkönyvvel vagy üzemeltetõi nyilatkozattal (amely
tartalmazza a vontatmány 5. melléklet szerinti besorolását és azonosítóját, mint például: gyártmánya, típusa,
alvázszáma, motorszáma, kódszáma) ellátott erõgépekre és vontatmányukra, amelyek útvonalengedély nélkül
vehetnek részt a közúti forgalomban. Az ilyen jármûvek felsorolását és biztonságos közlekedésükhöz szükséges
feltételeket az országos és helyi közutakon, valamint a közforgalom elõl el nem zárt magánúton az 5. melléklet
határozza meg.”

2. § Az R.4. melléklete az 1. mellékletben meghatározottak szerint módosul.

3. § Az R. a 2. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévõ engedélyezési
eljárásokban is alkalmazni kell.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 37/2011. (VII. 19.) NFM rendelethez

1. Az R. 4. melléklet 3–4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. Az egyéb kíséretre vonatkozó személyi feltételek
Egyéb kíséretet csak olyan személy láthat el, aki legalább „B” kategóriára érvényes vezetõi engedéllyel és 2 év vezetési
gyakorlattal rendelkezik.
4. Az egyéb kíséret ellátásához elõírt tárgyi feltételek
4.1. Legalább 1 db, jól látható módon elhelyezett, figyelmeztetõ jelzést adó berendezés.
4.2. A kísérõ jármû hátsó homlokfelülete piros-fehér sávozású, fényvisszaverésre alkalmas felülettel legyen
megjelölve, amely homlokfelületen legyen kialakítva egy rögzítési pont a mögöttes forgalom számára szolgáló
tájékoztatást adó jelzés rögzítésére.
4.3. „Túlméretes jármû” feliratú, kitûzhetõ, 600x300 mm méretû tábla a kísérõ jármûre történõ elhelyezés céljából.
4.4. Folyamatos mobil hírkapcsolatot biztosító eszköz a kísérõ és a kísért jármû között.
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4.5. Fényvisszaverõ figyelemfelkeltõ mellény, amelyet a jármûvön kívüli munkavégzés esetében a kísérõ jármû
személyzetének viselnie kell.
4.6. Jelzõõri jeladásra alkalmas jelzõtárcsa (fényvisszavetõ fóliával vagy fénykibocsátó eszközzel ellátva).
4.7. Legkevesebb 2 db, legalább 400x400 mm méretû, piros-fehér csíkos tábla vagy piros zászló.
4.8. Legalább 50 m hosszúságú mérõszalag.
4.9. Forgalomkorlátozást biztosító eszközök:
4.9.1. terelõkúp, legkevesebb 4 db,
4.9.2. jelzõszalag.
4.10. 1 db 6 kg-os, szabványos, porral oltó tûzoltó készülék.
4.11. A hajtott kerekekre felszerelhetõ hólánc.”

2. Az R. 4. melléklete a következõ 5. ponttal egészül ki:
„5. E rendelet 3. § (6) bekezdésében meghatározott mezõgazdasági erõgépek és vontatmányok közlekedése esetén
az 5. melléklet B) pontjában elõírt jármûkíséret tárgyi feltételei csak a 4.1., 4.4., 4.5. és 4.6. pontokra terjed ki.”

2. melléklet a 37/2011. (VII. 19.) NFM rendelethez
„5. melléklet a 13/2010. (X. 5.) NFM rendelethez

A megengedett szélességi méretet meghaladó mezõgazdasági rendeltetésû erõgépek és vontatmányaik
felsorolása, valamint közúti közlekedési feltételeik

A) Az útvonalengedély nélkül közlekedõ mezõgazdasági rendeltetésû erõgépek és vontatmányaik felsorolása. 
1 ERÕGÉPEK

11 Traktorok
111 Hagyományos felépítésû mezõgazdasági traktorok
112 Különleges traktorok

12 Magajáró betakarítók
121 Szántóföldi növények betakarító gépei
129 Egyéb betakarítók

19 Egyéb magajáró gépek
191 Magajáró rakodók
199 Magajáró egyéb gépek

2 ERÕGÉPEK MUNKAGÉPEI
21 Talajmûvelõ- és földmunkagépek

211 Ekék
212 Boronák
213 Hengerek
214 Tárcsás talajmûvelõk
215 Kultivátorok
216 Magágykészítõk
217 Talajlazítók
218 Talajmûvelõ egyéb gépek

22 Vetõ- és ültetõgépek
221 Vetõgépek
222 Ültetõgépek

23 Növényvédõ gépek, mûtrágya- és szerves trágya szórók
231 Permetezõ-, porozó- és foly. mûtr. kijutt. gépek
232 Mûtrágyaszóró gépek
234 Folyékony(híg)trágya-kijuttatók
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24 Betakarítógépek, adapterek
241 Kalászosgabona-betakarító gépek, adapterek
242 Kukoricabetakarító gépek, adapterek
243 Cukorrépa-betakarító gépek
244 Burgonyabetakarító gépek
245 Szálastakarmány-betakarító gépek, adapterek
246 Szántóföldi növények egyéb betakarítógépei, adapterei
249 Egyéb betakarítógépek

25 Álló- és vegyes munkák gépei
251 Vontatott és rászerelt rakodógépek, adapterek, szállító-felépítmények
253 Gyümölcs- és szõlõápolás gépei
254 Takarmányozással, almozással összefüggõ gépek

6. EGYES KIEMELT TERMELÉSI FELADATOK SPECIÁLIS GÉPEI, BERENDEZÉSEI
61 Erdõgazdálkodás speciális gépei, berendezései

612 Erõgépek erdészeti munkagépei

B) Mezõgazdasági rendeltetésû erõgépek és vontatmányaik közúti közlekedési feltételei
1. Figyelmeztetõ jelzést adó berendezés(ek) használata kötelezõ a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.)

KPM–BM együttes rendelet 50. § (1) bekezdés d) pontja szerint oly módon, hogy a sárga villogó fény a szembejövõ és
a követõ forgalom számára egyaránt jól látható legyen.

2. A jármûvezetõ köteles az úthasználat megkezdése elõtt tájékozódni az útvonalra vonatkozó forgalmi rendrõl és az
aktuális forgalomkorlátozásokról.

3. A jármûnek, jármûszerelvénynek a közút területének legkisebb igénybevételével kell közlekednie.
4. Amennyiben a jármû vezetõje az út vonalvezetése (pl. beláthatatlan útszakasz, táblával jelzett veszélyes útkanyarulat),

aktuális forgalomnagysága és az általa vezetett jármû sajátosságai miatti közlekedése az átlagosnál nagyobb baleseti
kockázattal jár, úgy a közúton történõ mozgását köteles egyéb jármûkísérettel is biztosítani. Az egyéb jármûkíséretet
oly módon kell ellátni, hogy a beláthatatlan útszakaszon és a táblával jelzett veszélyes útkanyarulatban a kísérõ jármû
elõfutó, egyenes úttesten követõ biztosítást végezzen.

5. A jármûnek, jármûszerelvénynek úgy kell közlekednie, hogy legalább 3,0 m széles burkolt úttest szabadon maradjon
a forgalom elhaladása érdekében. A jármû, jármûszerelvény közlekedése során – igény és lehetõség szerint, illetve
amennyiben a 3,0 m nem tartható be – félreállással kell biztosítani a mögöttes forgalom zavartalan továbbhaladását.

6. Kizárólag egyéb jármûkísérettel lehet közlekedni a 4,5 m jármû/jármûszerelvény szélességet meghaladó méret
esetében, továbbá minden lakott területen kívüli emelt sebességû útszakaszon.”
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	A belügyminiszter 22/2011. (VII. 19.) BM rendelete
	a megkülönböztetõ és figyelmeztetõ jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról és a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet egyes rendelkezései hatályon kívül helyezésérõl

	A nemzeti fejlesztési miniszter 37/2011. (VII. 19.) NFM rendelete
	a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó jármûvek közlekedésérõl szóló 13/2010. (X. 5.) NFM rendelet módosításáról




