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II. Törvények

2012. évi CCIX. törvény

egyes törvényeknek az Országgyûléssel, valamint az önkormányzatokkal összefüggõ

módosításáról*

1. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl

és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosítása

1. § A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló 1994. évi

LXIV. törvény (a továbbiakban: Pttv.) 3. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az (1)–(2) bekezdésben, a (4) bekezdésben, valamint a 18. §-ban foglaltaktól eltérõen a fõpolgármester

illetményére és költségtérítésére vonatkozó szabályokról a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

CLXXXIX. törvény rendelkezik.”

2. § Hatályát veszti a Pttv. 3. § (2) bekezdésében a „,valamint körzetközponti feladatot ellátó” és az „– a fõvárosi

önkormányzat esetén 15,0–16,5” szövegrész.

2. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

3. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 36. § (1) bekezdés

e) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

[36. § (1) Az önkormányzati képviselõ, valamint a képviselõ-testület bizottságának nem képviselõ tagja nem folytathat

olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja, továbbá nem lehet]

„e) jegyzõ (fõjegyzõ), aljegyzõ, polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal köztisztviselõje,

alkalmazottja;”

4. § A Mötv. 71. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„71. § (1) A fõpolgármester megbízatásának idõtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege

megegyezik a miniszter központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

szóló törvényben meghatározott alapilletményébõl, illetménykiegészítésébõl, vezetõi illetménypótlékából álló

illetményének összegével. A fõpolgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott összegû

költségtérítésre jogosult.

(2) A megyei jogú város polgármestere, a fõvárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának

idõtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a helyettes államtitkár közszolgálati

tisztviselõkrõl szóló törvényben meghatározott alapilletményébõl, illetménykiegészítésébõl, vezetõi

illetménypótlékából álló illetményének összegével.

(3) A megyei önkormányzat közgyûlésének elnöke megbízatásának idõtartamára havonta illetményre jogosult,

amelynek összege megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott illetmény 90%-ának összegével.

(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg

a) 20%-a az 500 fõ lakosságszám alatti település polgármestere esetében;

b) 40%-a az 501–1500 fõ lakosságszámú település polgármestere esetében;

c) 60%-a az 1501–10 000 fõ lakosságszámú település polgármestere esetében;

d) 70%-a a 10 001–30 000 fõ lakosságszámú település polgármestere esetében;

e) 80%-a a 30 000 fõ lakosságszám feletti település polgármestere esetében.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. december 17-ei ülésnapján fogadta el.
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(5) A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyezõ mértékû

tiszteletdíjra jogosult, melynek egészérõl vagy meghatározott részérõl a képviselõ-testülethez intézett írásbeli

nyilatkozatával lemondhat.

(6) A fõállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat közgyûlésének elnöke

havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegû költségtérítésre jogosult.”

5. § A Mötv. 80. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„80. § (1) A fõpolgármester-helyettes, a fõállású alpolgármester, a megyei közgyûlés alelnöke illetményének összegét

a fõpolgármester, a polgármester, a megyei közgyûlés elnöke illetménye 70–90%-a közötti összegben a

képviselõ-testület állapítja meg.

(2) A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselõ-testület a társadalmi megbízatású

polgármester tiszteletdíja 70–90%-a közötti összegben állapítja meg, melynek egészérõl vagy meghatározott részérõl

a képviselõ-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.

(3) A fõpolgármester-helyettes, a fõállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású alpolgármester, a megyei

közgyûlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegû költségtérítésre

jogosult.”

6. § A Mötv. 82. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(1) A polgármester – pályázat alapján határozatlan idõre – nevezi ki a jegyzõt. A tízezer fõnél kevesebb lakosú

települések önkormányzatánál és a tízezer fõnél kevesebb együttes lakosságszámú települések közös önkormányzati

hivatalánál a polgármester – a jegyzõre vonatkozó szabályok szerint, a jegyzõ javaslatára – kinevezheti, más

önkormányzatnál, közös önkormányzati hivatalnál kinevezi az aljegyzõt. A jegyzõi és az aljegyzõi kinevezés vezetõi

munkakörnek minõsül, a jegyzõre, aljegyzõre alkalmazni kell a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvény vonatkozó

rendelkezéseit. Megyei jogú városban több aljegyzõ is kinevezhetõ.”

7. § A Mötv. 84. § (5) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(5) A polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal hivatalos megnevezése:

a) települési polgármesteri hivatal esetén: (település neve)-i Polgármesteri Hivatal;

b) közös önkormányzati hivatal esetén: (székhelytelepülés neve)-i Közös Önkormányzati Hivatal;

c) megyei önkormányzati hivatal esetén: (megye neve) Megyei Önkormányzati Hivatal;

d) megyei jogú városi polgármesteri hivatal esetén: (település neve) Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala.”

8. § A Mötv. 144. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A 2–15. §, 17–20. §, a 21. § (1) bekezdés, a 22–26. §, a 27. § (3)–(4) bekezdés, a 41–50. §, az 51. § (1)–(3) bekezdés,

az 51. § (5) és (6) bekezdés, az 52–62. §, a 65–68. §, a 71. § (1) bekezdés, a 79. §, 81–105. §, a 106. § (1) bekezdés,

a 111–131. §, a 143. § (1) bekezdés a) és c) pontja, a 143. § (3) bekezdés, a 143. § (4) bekezdés a)–d), g) és h) pontja,

a 146. §, a 156. § (2) bekezdés, valamint a 157. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 27. § (2) bekezdés, a 28–40. §, a 64. §, a 69–70. §, a 71. § (2)–(6) bekezdése, a 72–78. §, a 80. §, a 143. § (4) bekezdés

f) pontja, a 154. §, a 156. § (3) bekezdése, valamint a 158. § a 2014. évi általános önkormányzati választások napján

lép hatályba.”

9. § (1) A Mötv. 156. § (2) bekezdés a) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

[(2) Hatályát veszti]

„a) az Ötv. 1–18. §-a; 22–31. §-a; 32. §-ának elsõ mondata, 33. §-a; 35–44. §-a; 46. § (2) bekezdése; 52–60. §-a;

61. § (2)–(6) bekezdése; 62–68/D. §-a; 71–72. §-a; 74. § (2)–(3) bekezdése; 75–77. §-a; 81–87. §; 88. § (1) bekezdés a), c),

d) pontja; 89–97. §; 101–115. § (4) bekezdése; 115. § (6) bekezdése,”

(2) Nem lép hatályba a Mötv. 156. § (2) bekezdés b) pontja.
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3. A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

10. § A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 95. § (2) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(2) A 7. § (1) bekezdés i) pontja, a 18. §, a 45. § (2) és (4) bekezdése, az 50. § (7) bekezdése, a 74. § (1)–(3) és

(7) bekezdése, a 75–76. §, a 95. § (7) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.”

11. § Az Nkt. 95. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A 67. § (2) bekezdése a 2014. évi általános önkormányzati választások napján lép hatályba.”

12. § Az Nkt. 95. § (1) bekezdésében a „(2)–(5)” szövegrész helyébe a „(2)–(6)” szöveg lép.

4. Az Országgyûlésrõl szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

13. § (1) Az Országgyûlésrõl szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogytv.) 45. §-a helyébe a következõ rendelkezés

lép:

„45. § Az Országgyûlés ülése zavartalan lefolytatásának biztosítása az ülést vezetõ elnök feladata, ennek érdekében

az ülést vezetõ elnök, illetve – az ülést vezetõ elnök vagy a házelnök javaslatára – az Országgyûlés a 46–51. §-ban

meghatározott intézkedéseket alkalmazhatja.”

(2) Az Ogytv. 48. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Azt a felszólalót, aki felszólalása során az Országgyûlés tekintélyét vagy valamely személyt, csoportot – így

különösen valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösséget – sértõ vagy illetlen kifejezést használ, az ülést vezetõ

elnök rendreutasítja, egyidejûleg figyelmezteti a sértõ vagy illetlen kifejezés ismételt használatának

következményeire.”

(3) Az Ogytv. 48. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(3) Ha a képviselõ felszólalása során az Országgyûlés tekintélyét vagy valamely személyt, csoportot – így különösen

valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösséget – kirívóan sértõ kifejezést használ, vagy az általa használt sértõ

kifejezés súlyos rendzavaráshoz vezet, az ülést vezetõ elnök rendreutasítás és figyelmeztetés nélkül javasolhatja

a képviselõ kizárását az ülésnap hátralévõ részébõl, illetve a képviselõvel szemben pénzbírság kiszabását.

(4) A kizárásra vonatkozó javaslatról az Országgyûlés vita nélkül határoz. Ha az Országgyûlés határozatképtelen,

a kizárásról az ülést vezetõ elnök határoz. Az ülést vezetõ elnök az Országgyûlés következõ ülésén tájékoztatja az

Országgyûlést a kizárásról és annak indokáról. Ezt követõen az Országgyûlés vita nélkül határoz az ülést vezetõ elnök

döntésének törvényességérõl.”

(4) Az Ogytv. 48. §-a a következõ (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A házelnök – a (3) bekezdés szerinti bármely jogkövetkezményre irányuló javaslat hiányában – a kirívóan sértõ

kifejezés használatától számított öt napon belül jogosult a képviselõvel szemben pénzbírság kiszabását javasolni.

(7) A (3) és (6) bekezdés szerinti, pénzbírság kiszabására irányuló javaslatról az Országgyûlés a javaslattételt követõ

ülésén, vita nélkül határoz. A pénzbírság összege nem haladhatja meg a képviselõ egyhavi tiszteletdíjának harmadát.”

(5) Az Ogytv. 49. § (4)–(8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(4) Ha a képviselõ az Országgyûlés tekintélyét, rendjét súlyosan sértõ magatartást tanúsít, illetve magatartásával

a házszabályi rendelkezések tanácskozási rendre vagy szavazásra vonatkozó szabályait megszegi, az ülést vezetõ elnök

rendreutasítás és figyelmeztetés nélkül javasolhatja a képviselõ kizárását az ülésnap hátralévõ részébõl, illetve a

képviselõvel szemben pénzbírság kiszabását. A javaslatban meg kell jelölni az intézkedés okát, illetve – a házszabályi

rendelkezések tanácskozási rendre vagy szavazásra vonatkozó szabályainak megszegése esetén – a megsértett

házszabályi rendelkezést is.

(5) A kizárásra irányuló javaslatról az Országgyûlés vita nélkül határoz. Ha az Országgyûlés határozatképtelen,

a kizárásról az ülést vezetõ elnök határoz. Az ülést vezetõ elnök az Országgyûlés következõ ülésén tájékoztatja az

Országgyûlést a kizárásról és annak indokáról. Ezt követõen az Országgyûlés vita nélkül határoz az ülést vezetõ elnök

döntésének törvényességérõl.

(6) Az ülésnapról kizárt képviselõ az ülésnapon nem szólalhat fel újra. Az ülésnapról kizárt képviselõ a kizárás napjára

tiszteletdíjra nem jogosult.
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(7) A házelnök – a (4) bekezdés szerinti bármely jogkövetkezményre irányuló javaslat hiányában – a (4) bekezdés

szerinti magatartás tanúsításától számított öt napon belül jogosult a képviselõvel szemben pénzbírság kiszabását

javasolni.

(8) A (4) és (7) bekezdés szerinti, pénzbírság kiszabására irányuló javaslatról az Országgyûlés a javaslattételt követõ

ülésén, vita nélkül határoz. A pénzbírság összege nem haladhatja meg a képviselõ egyhavi tiszteletdíjának harmadát.”

(6) Az Ogytv. 50. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A kizárásra irányuló javaslatról az Országgyûlés vita nélkül határoz. Ha az Országgyûlés határozatképtelen,

a kizárásról az ülést vezetõ elnök határoz. Ha a képviselõt az (1) bekezdés szerint az ülésnapról kizárták, a kizárás

idõtartama alatt az Országgyûlés ülésein és az országgyûlési bizottságok munkájában nem vehet részt, tiszteletdíjra

nem jogosult. Az ülést vezetõ elnök az Országgyûlés következõ ülésén tájékoztatja az Országgyûlést a kizárásról

és annak indokáról. Ezt követõen az Országgyûlés vita nélkül határoz az ülést vezetõ elnök döntésének

törvényességérõl.”

(7) Az Ogytv. 50. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A házelnök – az (1) bekezdés szerinti bármely jogkövetkezményre irányuló javaslat hiányában – az (1) bekezdés

szerinti magatartás tanúsításától számított öt napon belül jogosult a képviselõ képviselõi jogai gyakorlásának

felfüggesztését, illetve a képviselõvel szemben pénzbírság kiszabását javasolni.”

(8) Az Ogytv. 50. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az (1) és (2a) bekezdés szerinti, pénzbírság kiszabására irányuló javaslatról az Országgyûlés a javaslattételt követõ

ülésén, vita nélkül határoz. A pénzbírság összege nem haladhatja meg a képviselõ egyhavi tiszteletdíjának összegét.”

(9) Az Ogytv. 50. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az (5) bekezdés alkalmazásában figyelembe kell venni azt is, ha a képviselõ az (1) bekezdésben meghatározott

magatartást bizottsági ülésen tanúsította.”

(10) Az Ogytv. 52. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„52. § (1) A bizottsági ülés zavartalan lefolytatása érdekében az országgyûlési bizottság elnöke a 46–47. §-ban,

a 48. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 49. § (1)–(3) bekezdésében foglalt intézkedéseket alkalmazhatja.

(2) Ha a képviselõ a bizottsági ülésen

a) felszólalása során az Országgyûlés tekintélyét vagy valamely személyt, csoportot – így különösen valamely nemzeti,

etnikai, faji vagy vallási közösséget – kirívóan sértõ kifejezést használ, vagy az általa használt sértõ kifejezés súlyos

rendzavaráshoz vezet, vagy

b) az Országgyûlés tekintélyét, rendjét súlyosan sértõ magatartást tanúsít, illetve magatartásával a házszabályi

rendelkezések tanácskozási rendre vagy szavazásra vonatkozó szabályait megszegi,

a bizottság javasolhatja a képviselõ kizárását a bizottsági ülés hátralévõ részébõl, illetve vele szemben pénzbírság

kiszabását. A javaslatban meg kell jelölni az intézkedés okát, illetve – a házszabályi rendelkezések tanácskozási rendre

vagy szavazásra vonatkozó szabályainak megszegése esetén – a megsértett házszabályi rendelkezést is.

(3) Ha a képviselõ a bizottság ülésén fizikai erõszakot alkalmazott, illetve közvetlen fizikai erõszakkal fenyegetett vagy

arra hívott fel, a bizottság javasolhatja a képviselõ képviselõi jogai gyakorlásának felfüggesztését, illetve vele szemben

pénzbírság kiszabását.

(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti javaslat megtételérõl vagy a képviselõ kizárásáról a bizottság – bármely tagjának

indítványára – vita nélkül dönt.

(5) A házelnök – a (2) bekezdés szerinti jogkövetkezményre irányuló javaslat hiányában – a (2) bekezdés szerinti

magatartás tanúsításától számított öt napon belül jogosult a képviselõvel szemben pénzbírság kiszabását javasolni.

A házelnök – a (3) bekezdés szerinti bármely jogkövetkezményre irányuló javaslat hiányában – a (3) bekezdés szerinti

magatartás tanúsításától számított öt napon belül jogosult a képviselõ képviselõi jogai gyakorlásának felfüggesztését,

illetve a képviselõvel szemben pénzbírság kiszabását javasolni.

(6) A pénzbírság kiszabására, illetve a képviselõ képviselõi jogai gyakorlásának felfüggesztésére a 48. § (7) bekezdése,

a 49. § (8) bekezdése, illetve az 50. § (3)–(7) bekezdése rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az 50. §

(5) bekezdésének alkalmazásában figyelembe kell venni azt is, ha a képviselõ a (3) bekezdésben meghatározott

magatartást az Országgyûlés ülésén követi el.”

(11) Az Ogytv. 29. § (9) bekezdésében a „48. § (3)–(5)” szövegrész helyébe a „48. § (3)–(7)” szöveg lép”

14. § Az Ogytv. 89. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[89. § A képviselõ a házelnöknek köteles bejelenteni minden, összeférhetetlenség alá nem esõ]

„a) polgármesteri megbízatását és polgármesteri megbízatása megszûnését,”
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15. § Az Ogytv. 147. § (3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(3) A 30. alcím megjelölése és a 80. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„30. Összeférhetetlenség
80. § (1) A képviselõi megbízatás – a (2) és (4) bekezdésben meghatározott kivételekkel – összeegyeztethetetlen

minden más állami, önkormányzati és gazdasági tisztséggel vagy megbízatással. A képviselõ más keresõ foglalkozást

nem folytathat, és egyéb tevékenységéért – a tudományos, oktatói, mûvészeti, lektori, szerkesztõi, valamint a jogi

oltalom alá esõ szellemi tevékenységet kivéve – díjazást nem fogadhat el.

(2) A képviselõ miniszterelnöki, miniszteri, államtitkári, kormánybiztosi, miniszterelnöki biztosi, miniszterelnöki

megbízotti vagy miniszteri biztosi tisztséget láthat el, illetve az Országgyûlés tisztségviselõje lehet.

(3) A miniszterelnök, miniszter, államtitkár képviselõ nem lehet az Országgyûlés tisztségviselõje és országgyûlési

bizottság tagja.

(4) A képviselõ fõpolgármesteri, fõpolgármester-helyettesi, megyei közgyûlési elnöki, megyei közgyûlési alelnöki,

polgármesteri, alpolgármesteri és helyi önkormányzati képviselõi megbízatást (a továbbiakban együtt: polgármesteri

megbízatás) láthat el. A képviselõ polgármesteri megbízatásának fennállása alatt a 104. § (1) bekezdésében

meghatározott képviselõi tiszteletdíjra nem jogosult.””

16. § Az Ogytv. 160. § (3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(3) Hatályát veszti a 81–83. §, a 84. § a)–g) pontja, a 89. § e) és f) pontja, a 96. § (1) bekezdése, valamint a 109. § (8) és

(9) bekezdése.”

17. § Hatályát veszti az Ogytv.

a) 80. § (1) bekezdésében az „és (4)” szövegrész,

b) 80. § (4) bekezdése,

c) 89. § a) pontja.

18. § (1) E törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az 1–2. § és a 13. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 14. § az országgyûlési képviselõk következõ általános választását követõen megalakuló Országgyûlés alakuló

ülésének napján lép hatályba.

(4) A 17. § a 2014. évi általános önkormányzati választások napján lép hatályba.

19. § E törvény

a) 3–6. §-a és 8–9. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak,

b) 13. § (1)–(10) bekezdése az Alaptörvény 5. cikk (7) bekezdése alapján a jelen lévõ országgyûlési képviselõk

kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek,

c) 13. § (11) bekezdése az Alaptörvény 2. cikk (2) bekezdése alapján sarkalatosnak,

d) 14–17. §-a az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése alapján sarkalatosnak,

e) 18. §-a az Alaptörvény 2. cikk (2) bekezdése, 4. cikk (2) és (5) bekezdése, és 31. cikk (3) bekezdése alapján

sarkalatosnak

minõsül.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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2012. évi CCX. törvény

a fõvárosi és megyei kormányhivatalok mûködésével összefüggõ törvények, valamint

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

és egyes kapcsolódó törvények módosításáról*

Az Országgyûlés a törvényesen és átláthatóan mûködõ, a közszolgáltatásokat maradéktalanul biztosító állam mûködési

feltételeinek a megteremtése, a helyi államigazgatási rendszer megújítása, a szolgáltató közigazgatás erõsítése, valamint

a közigazgatási hatósági eljárások ügyfélbarát jellegének és hatékonyságának növelése érdekében a következõ törvényt alkotja:

1. Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

1. § Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 101. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„101. § Az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzõje által kiállított adó- és értékbizonyítvány

tartalmazza az ingatlan és az ingatlanszerzõk (tulajdonosok) adatait, az érték megállapításánál figyelembe vett

tényezõket, továbbá az ingatlannak az adott idõpontban fennálló forgalmi értékét. Az adó- és értékbizonyítvány

kiállítására irányuló eljárásban az ügyintézési határidõ 8 nap.”

2. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról

szóló 1994. évi LXIV. törvény módosítása

2. § A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló 1994. évi

LXIV. törvény (a továbbiakban: Pttv.) a következõ 20. §-sal egészül ki:

„20. § Ha a települési képviselõ 2013. január 1-je elõtt körzetközponti feladatot ellátó önkormányzat

képviselõ-testületének tagja volt, úgy a megállapított tiszteletdíja – a képviselõ-testület ellenkezõ döntéséig –

2013. január 1-jét követõen nem változik.”

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

3. § A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 48/E. § (5) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Települési önkormányzatok – az önálló települési környezetvédelmi program mellett vagy helyett – közös

települési környezetvédelmi programot is készíthetnek.”

4. § A Kvt. 48/F. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A települési önálló vagy közös környezetvédelmi program tervezetét – az (1) bekezdésben meghatározott

szerveken túl – az illetékes megyei önkormányzatnak, a megyei környezetvédelmi program tervezetét az illetékes

regionális területfejlesztési konzultációs fórumnak is meg kell küldeni véleményezésre.”

4. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény

módosítása

5. § A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 44. § (1) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A versenyfelügyeleti eljárásra – e törvény eltérõ rendelkezése hiányában – a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni

a Ket. 15. § (4) bekezdése, 18. §-a, 29. § (3)–(12) bekezdése, 30. § a) és b) pontja, 31. § (1) bekezdés j) pontja, 33/A. §-a,

33/B. §-a, 38. §-a, 43. § (6a) bekezdése, 46. § (2) bekezdése, 47. §-a, 51. § (1) és (5) bekezdése, 61. § (1) bekezdése, 70. §-a,

71. § (7) bekezdése, 74. § (2)–(5) bekezdése, 88. §-a, 88/A. §-a, 91. §-a, 93. §-a, 94. §-a, 94/A. §-a, 109. § (2) bekezdése,

116. §-a, 127. § (1)–(5) és (7) bekezdése, 128. § (1) és (3) bekezdése, 130. §-a, valamint 134. § b) és c) pontja kivételével.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. december 17-i ülésnapján fogadta el.
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5. Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

6. § (1) Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/C. §-a a következõ (11) és

(12) bekezdéssel egészül ki:

„(11) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság eljárást lezáró döntésének jogerõre emelkedésétõl és

végrehajthatóvá válásától számított hat hónapot követõen új ügyfél nem vehet részt az eljárásban.

(12) Az ügyfél a fellebbezését indokolni köteles, a fellebbezésnek a megtámadott döntéssel tartalmilag összefüggõnek

kell lennie, és a fellebbezésben csak a döntésbõl közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre lehet hivatkozni.”

(2) Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 60. §-a a következõ

(10)–(12) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A fõvárosi kerületi önkormányzat 2014. június 30-ig a fõvárosi szabályozási kerettervben meghatározott

keretövezet figyelembevétele helyett a fõvárosi településszerkezeti terv területfelhasználásának megfelelõ egyéb

alkalmazható keretövezetnek megfelelõ építési övezetet, övezetet állapíthat meg a fõvárosi szabályozási keretterv

módosítása nélkül a fõvárosi önkormányzat hozzájárulásával.

(11) A fõvárosi önkormányzat a kerületi önkormányzat (10) bekezdés szerinti módosítással kapcsolatos

a) hozzájárulását nem adja meg, indokolni köteles,

b) hozzájárulás kérdésében 60 napon belül nem határoz, a hozzájárulást megadottnak kell tekinteni.

(12) Amennyiben a keretövezet változtatása szükséges, és a (10) bekezdésben foglalt eset nem áll fenn, a fõvárosi

önkormányzat 2014. június 30-ig a fõvárosi szabályozási kerettervet módosíthatja.”

(3) Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy)

„17. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági tevékenység, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági

engedélyezési, tudomásulvételi, kötelezési és végrehajtási eljárások, a hatósági bizonyítvány kiállításának, valamint

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ellenõrzés részletes szakmai szabályait, a hatósági határozatok és végzések

tartalmi követelményeinek részletes szabályait, az elektronikus építésügyi hatósági ügyintézés részletes szabályait,

a szolgáltatásnyújtás részletes szabályait, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások esetében

a keresetlevél építésügyi hatóság általi, bírósági felülvizsgálat céljából történõ továbbításának szabályait,

az építésügyi hatósági eljáráshoz kötött építési tevékenységek körét, valamint az ügyfélnek ügyféli joga gyakorlásához

szükséges, az elsõ fokú eljárásban tett nyilatkozatának, illetve kérelmének tartalmi követelményeit,”

(rendelettel állapítsa meg.)

(4) Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a a következõ (8) bekezdéssel

egészül ki:

„(8) Felhatalmazást kap

a) a fõvárosi kerületi önkormányzat, hogy 2014. június 30-ig a fõvárosi településszerkezeti terv területfelhasználásnak

megfelelõ egyéb alkalmazható keretövezetnek megfelelõ építési övezetet, övezetet állapítson meg,

b) a fõvárosi önkormányzat, hogy 2014. június 30-ig, amennyiben a keretövezet változtatása szükséges, a fõvárosi

szabályozási kerettervet módosítsa.”

(5) Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek a településfejlesztéssel,

a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CLVII. törvény

62. § (1) bekezdésével módosított

a) 62. § (1) bekezdés 29. pontját megállapító rendelkezése az „illetékességi területük lehatárolását, valamint feladat-

és hatáskörét” szövegrész helyett a „feladat- és hatáskörét, valamint – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével –

az illetékességi területük lehatárolását”;

b) 62. § (4) bekezdését megállapító rendelkezése a „telekalakítási” szövegrész helyett a „telekalakítási eljárás

lefolytatására hatáskörrel rendelkezõ ingatlanügyi hatóságok illetékességi területét önállóan, valamint

a telekalakítási”

szöveggel lép hatályba.
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6. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

7. § Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. §-a a következõ (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3b) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az ingatlanügyi hatóság vagy hatóságok illetékességi területét rendeletben

szabályozza.”

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

módosítása

8. § A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban:

Fot.) 7/B. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény alapján elkészített köznevelés-fejlesztési tervben meg kell

határozni, hogy az állam által nyújtott közszolgáltatások esetén milyen módon kerülnek megvalósításra az egyenlõ

esélyû hozzáférés feltételei.”

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

9. § A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 8. § (1) bekezdés d) pontjában

a „kistérségekben” szövegrész helyébe a „megyékben” szöveg, a „kistérségek” szövegrész helyébe a „megyék” szöveg

lép.

9. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

módosítása

10. § A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:

Ket.) 1. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A közigazgatási hatóság e törvény alkalmazása során az eljárásban érintett kiskorú érdekeinek fokozott

figyelembevételével jár el.”

11. § A Ket. 5. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A közigazgatási hatóság a korlátozottan cselekvõképes vagy cselekvõképtelen ügyfelet, illetve az eljárás

korlátozottan cselekvõképes vagy cselekvõképtelen egyéb résztvevõjét megfelelõ légkör biztosítása mellett, korára,

egészségi állapotára és értelmi szintjére tekintettel tájékoztatja az õt megilletõ jogokról és az õt terhelõ

kötelezettségekrõl, valamint a lefolytatandó eljárási cselekményrõl.”

12. § (1) A Ket. 15. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a § a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az eljárás megindításáról szabályszerûen értesített ügyfél ügyféli jogainak gyakorlását törvény ahhoz a feltételhez

kötheti, hogy az ügyfél az elsõfokú eljárásban nyilatkozatot tesz vagy kérelmet nyújt be. A nyilatkozat, illetve a kérelem

tartalmi követelményeit a törvény vagy a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet meghatározhatja.

(6a) Törvény elõírhatja, hogy a hatósági döntés jogerõre emelkedésétõl és végrehajthatóvá válásától számított,

a törvényben meghatározott, legalább hat hónapos határidõn túl további ügyfél nem vehet részt az eljárásban. Ebben

az esetben a határidõ elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.”

(2) A Ket. 15. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A természetes személy ügyfélnek akkor van eljárási képessége, ha a polgári jog szabályai szerint

cselekvõképességgel rendelkezik. Jogszabályban meghatározott esetben a korlátozott cselekvõképességgel

rendelkezõ személyt is megilleti az eljárási képesség. Ha eziránt kétség merül fel, az eljáró hatóság hivatalból vizsgálja

az eljárási képesség meglétét, és ha annak hiányát állapítja meg, úgy az ügyfél helyett törvényes képviselõjét vonja be

az eljárásba, illetve az erre vonatkozó iratok csatolásával ügygondnok kirendelését kéri, vagy ha törvény vagy

kormányrendelet lehetõvé teszi – az ügygondnok kirendelésére vonatkozó részletes szabályok meghatározásával –,

maga gondoskodik ügygondnok kirendelésérõl.”
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13. § A Ket. 33. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) A szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidõ tizenöt nap. Kivételesen indokolt esetben – amennyiben

azt jogszabály nem zárja ki – a szakhatóság vezetõje a szakhatósági eljárásra irányadó határidõt annak letelte elõtt egy

alkalommal legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbíthatja, és errõl az ügyfelet és a megkeresõ hatóságot értesíti.

A szakhatóságnak az ügyintézési határidõ meghosszabbításáról szóló végzésében a határidõ-hosszabbítás indokait

kifejezetten meg kell jelölnie.”

14. § (1) A Ket. 38/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) Törvény vagy kormányrendelet rendelkezése esetén az ott megjelölt hatóságnál (a továbbiakban: közremûködõ

hatóság) is benyújtható a kérelem vagy együttesen valamely jog gyakorlásához szükséges több kérelem.

A kormányablak e rendelkezés alkalmazásában közremûködõ hatóságnak minõsül.

(2) A közremûködõ hatóság a kérelmet, illetve kérelmeket öt napon belül továbbítja a döntés meghozatalára

hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ hatósághoz. Jogszabály a kérelem, illetve a kérelmek továbbítására rövidebb

határidõt is meghatározhat. A konzuli tisztviselõ eljárásában a kérelmet haladéktalanul, de legkésõbb az elsõ

diplomáciai futárpostával kell továbbítani. Az ügyintézési határidõ a kérelemnek, illetve kérelmeknek a hatáskörrel és

illetékességgel rendelkezõ hatósághoz történõ megérkezését követõ napon kezdõdik.”

(2) A Ket. 38/A. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Ha törvény vagy kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik,)

„a) az ügyfél az illetéket és a díjat a közremûködõ hatóságnál is megfizetheti,”

15. § A Ket. 38/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„38/C. § (1) Törvény vagy kormányrendelet rendelkezése alapján az erre feljogosított tanúsító szervezet

közremûködhet a tényállás tisztázásában. A tanúsító szervezet által kibocsátott tanúsítványt a hatóság köteles

elfogadni a tények igazolására, a tanúsított tények tekintetében a hatóság további eljárási cselekményeket nem végez.

(2) Ha törvény vagy kormányrendelet lehetõvé teszi, az erre feljogosított tanúsító szervezet által kibocsátott

tanúsítvány alapján az abban tanúsított tényeken alapuló jogok közvetlenül gyakorolhatók. A törvénynek vagy

kormányrendeletnek meg kell határoznia a tanúsító szervezet felelõsségére vonatkozó szabályokat a tanúsítvány

alapján tanúsított tények fennállására vonatkozóan.”

16. § A Ket. 39/A. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A hatóság a cselekvõképtelen vagy korlátozottan cselekvõképes ügyfél, tanú, illetve a szemletárgy birtokosa

védelme érdekében erre irányuló kérelem nélkül is dönthet a cselekvõképtelen vagy korlátozottan cselekvõképes

személy adatainak zárt kezelésérõl. A végzést a cselekvõképtelen vagy korlátozottan cselekvõképes személy

képviselõjével is közölni kell.”

17. § A Ket. 40. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A természetes személy ügyfél részére, ha ismeretlen helyen tartózkodik vagy nem tud az ügyben eljárni és nincs

törvényes képviselõje vagy meghatalmazottja, az eljáró hatóság az erre vonatkozó iratok csatolásával

a gyámhatóságnál ügygondnok kötelezõ kirendelését kezdeményezi vagy ha törvény vagy kormányrendelet lehetõvé

teszi – az ügygondnok kirendelésére vonatkozó részletes szabályok meghatározásával – maga gondoskodik

az ügygondnok kirendelésérõl.”

18. § A Ket. 44. § (1a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1a) Törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott ügyekben és szempontok alapján a hatóság mérlegeli

a szakhatóság megkeresését és maga dönt a szakkérdésben. Törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott

ügyekben és szempontok alapján a hatóság mellõzi a szakhatóság megkeresését. Ha a hatóság maga dönt

a szakkérdésben, ehhez szakértõt nem rendelhet ki, és az adott szakkérdésre vonatkozó szakhatósági eljárásért illeték

és díj nem kérhetõ. Ha mérlegelés esetén a hatóság úgy dönt, hogy megkeresi a szakhatóságot, a szakhatóság

állásfoglalása kötelezõ a hatóságra nézve.”
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19. § A Ket. 51. § (2a) és (2b) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek, és a § a következõ (2c) és

(2d) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Ha az ügyfél cselekvõképtelen, személyes nyilatkozattételre csak akkor hívható fel, ha a nyilatkozatától várható

bizonyíték más módon nem pótolható és ehhez a törvényes képviselõje hozzájárul. A cselekvõképtelen személyt

indokolt esetben a lakcímén kell meghallgatni.

(2b) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az, aki korlátozottan cselekvõképes vagy szellemi, valamint egyéb

állapota miatt korlátozottan képes megítélni a nyilatkozattétel jelentõségét, nyilatkozattételre csak akkor hívható fel,

ha nyilatkozatot kíván tenni és a törvényes képviselõje ehhez hozzájárul.

(2c) A nyilatkozat megtételére cselekvõképtelen vagy korlátozottan cselekvõképes ügyfél esetén csak a törvényes

képviselõ jelenlétében kerülhet sor. Írásbeli nyilatkozat esetén a törvényes képviselõ a nyilatkozatot aláírja.

(2d) Ha az ügyfél és törvényes képviselõje között érdekellentét van, a törvényes képviselõnek a (2a)–(2c) bekezdésben

meghatározott jogait a gyámhatóság gyakorolja. Ha az ügyfél a törvényes képviselõjével szemben terjeszt elõ

kérelmet, az érdekellentét fennállását meg kell állapítani. A gyámhatóság a cselekvõképtelen vagy korlátozottan

cselekvõképes személyt törvényes képviselõje jelenléte nélkül is meghallgathatja, ha az a cselekvõképtelen vagy

korlátozottan cselekvõképes személy érdekében áll.”

20. § (1) A Ket. 53. § (4a)–(4c) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek, és a § a következõ (4d) bekezdéssel

egészül ki:

„(4a) Cselekvõképtelen személyt csak akkor lehet tanúként meghallgatni, ha a vallomásától várható bizonyíték mással

nem pótolható és ehhez a törvényes képviselõje hozzájárul. Meghallgatása esetén a hamis tanúzás következményeire

való figyelmeztetést a hatóság mellõzi. A cselekvõképtelen személyt indokolt esetben a lakcímén kell meghallgatni.

(4b) Ha jogszabály másként nem rendelkezik az, aki korlátozottan cselekvõképes vagy szellemi, valamint egyéb

állapota miatt korlátozottan képes megítélni a tanúvallomás megtagadásának jelentõségét, tanúként csak akkor

hallgatható meg, ha vallomást kíván tenni és a törvényes képviselõje ehhez hozzájárul.

(4c) A cselekvõképtelen és a korlátozottan cselekvõképes tanú meghallgatását csak a tanú törvényes képviselõjének

jelenlétében lehet lefolytatni.

(4d) Ha a tanú és a törvényes képviselõ között érdekellentét van, a (4a)–(4c) bekezdésben meghatározott jogokat

a gyámhatóság gyakorolja. A gyámhatóság a cselekvõképtelen vagy korlátozottan cselekvõképes tanút törvényes

képviselõje jelenléte nélkül is meghallgathatja, ha az a cselekvõképtelen vagy korlátozottan cselekvõképes tanú

érdekében áll.”

(2) A Ket. 53. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Nem használható fel bizonyítékként a (3), valamint a (4a)–(4d) bekezdésben, továbbá az 54. § (5) és

(6) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével felvett tanúvallomás, továbbá az olyan tanúvallomás, amelynek

megtétele elõtt a tanút nem figyelmeztették a (4) bekezdésben meghatározott jogára.”

21. § A Ket. 57. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A szemletárgy birtokosát és az 56. § (1) bekezdésében meghatározott személyt (a továbbiakban együtt:

szemletárgy birtokosa) a szemlérõl – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – elõzetesen értesíteni kell. Ha a szemle

eredményessége érdekében indokolt, az értesítésnek tartalmaznia kell a szemletárgy birtokosának személyes

jelenlétére, a szükséges iratok elõkészítésére irányuló felhívást. Az értesítést – ha az ügy körülményeibõl más nem

következik – úgy kell közölni, hogy azt a szemletárgy birtokosa legalább öt nappal korábban megkapja.”

22. § A Ket. 62. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A tárgyaláson a hatóság meghallgathatja az ügyfelet, a tanút, a szakértõt, a hatósági közvetítõt, és megszemlélheti

a szemletárgyat. Cselekvõképtelen vagy korlátozottan cselekvõképes személy tárgyaláson történõ meghallgatására

csak abban az esetben kerülhet sor, ha az eljárásban részt vevõ más személyekkel történõ együttes meghallgatása

érdekeit nem sérti.”

23. § A Ket. 69. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A hatóság a cselekvõképtelen vagy korlátozottan cselekvõképes ügyfél védelme érdekében erre irányuló

kérelem nélkül is dönthet az iratbetekintési jog korlátozásáról.”
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24. § A Ket. 72. § (1) bekezdés e) pont ed) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A határozatnak – ha jogszabály további követelményt nem állapít meg – tartalmaznia kell az indokolásban)

„ed) a szakhatósági állásfoglalás indokolását, valamint a szakhatósági megkeresés mellõzésének okát,”

25. § A Ket. 86. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A hatóság a törvényben meghatározott adatokról közhiteles hatósági nyilvántartást vezet. E törvény hatósági

nyilvántartásra vonatkozó rendelkezései tekintetében hatósági nyilvántartás alatt közhiteles hatósági nyilvántartást

kell érteni.

(1a) A hatósági nyilvántartás közhitelessége alapján az ellenkezõ bizonyításáig vélelmezni kell annak jóhiszemûségét,

aki a hatósági nyilvántartásban szereplõ adatokban bízva szerez jogot. Az ellenkezõ bizonyításáig a hatósági

nyilvántartásba bejegyzett adatról vélelmezni kell, hogy az fennáll, a hatósági nyilvántartásból törölt adatról

vélelmezni kell, hogy nem áll fenn, továbbá senki sem hivatkozhat arra, hogy a hatósági nyilvántartásba bejegyzett

adatot nem ismeri.

(1b) A hatósági nyilvántartásba való bejegyzésre, valamint az onnan való törlésre irányuló eljárás során a hatóság csak

törvényben és kormányrendeletben e célból meghatározott bizonyítási eszközt használhat fel.

(1c) Az (1a) és (1b) bekezdés tekintetében nem alkalmazható a 82. § (1) bekezdése.”

26. § A Ket. a következõ 88/A. §-sal egészül ki:

„88/A. § (1) A hatósági ellenõrzés hivatalból vagy – ha azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki vagy nem

korlátozza – az ügyfél kérelmére indul meg. Az ügyfél csak saját maga hatósági ellenõrzés alá vonását kérelmezheti.

(2) Törvény vagy kormányrendelet eltérõ rendelkezése hiányában nem kérhetõ hatósági ellenõrzés, és az erre

vonatkozó kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha

a) a kérelem benyújtásának idõpontjában a hatóság elõtt az adott ügyre vonatkozóan már folyamatban van hatósági

ellenõrzés,

b) ha a hatóság az ügyfélnél egyébként folyamatosan lát el ellenõrzési feladatot,

c) ha a hatóság ugyanazon ügyfél kérelmére az újabb kérelem benyújtását megelõzõ egy éven belül lefolytatott

ellenõrzése során jogsértést nem tárt fel, kivéve, ha a kérelem benyújtására az ellenõrzés lefolytatását követõen

felmerült ok vagy körülmény miatt kerül sor, vagy

d) ha a hatóság által a kérelmezõvel szemben korábban lefolytatott ellenõrzése alapján a végrehajtás folyamatban

van.”

27. § A Ket. 91. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A hatóság ellenõrzési tervet készít, amely tartalmazza legalább az elõre ütemezett ellenõrzések tárgyát,

az ellenõrzési idõszakot, az ellenõrzések ütemezését, eszközét, az ellenõrzések szempontrendszerét, valamint

a hatóság vezetõje által meghatározott egyéb adatokat. Az ellenõrzési tervben nem kell megjeleníteni a folyamatos

ellenõrzési feladatot.”

28. § (1) A Ket. 93. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Ha a hatóság az ügyfél kérelmére lefolytatott hatósági ellenõrzés során jogsértést nem tapasztal, ennek tényérõl

az ügyfélnek az ellenõrzés iránti kérelem benyújtásakor elõterjesztett kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki. Ha

törvény vagy kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik, a hatósági bizonyítvány egy évig hatályos. Ebben

az esetben nem alkalmazható a 83. § (3) bekezdésében meghatározott határidõ.”

(2) A Ket. 93. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Ha az ügyfél nem kéri a (3a) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány kiállítását, a hatóság az eljárás befejezésekor

az ügyfélnek megküldi az ellenõrzésrõl készített jegyzõkönyv vagy egyszerûsített jegyzõkönyv személyes adatot nem

tartalmazó kivonatát. Ebben az esetben az ellenõrzést harminc napon belül kell lefolytatni, és e határidõn belül kell

gondoskodni – az ügyfél személyes adatát kivéve – a jegyzõkönyv vagy egyszerûsített jegyzõkönyv személyes adatot

nem tartalmazó kivonata ügyfélnek való megküldésérõl. Ennél rövidebb határidõt bármely jogszabály, hosszabbat

pedig törvény vagy kormányrendelet állapíthat meg.”

29. § (1) A Ket. 94. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a hatáskörrel rendelkezõ illetékes hatóság a jegyzõkönyvben, illetve

közös jegyzõkönyvben foglaltakat bizonyítékként használhatja fel, és azok alapján közvetlenül eljárhat.”
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(2) A Ket. 94. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A (2) bekezdéstõl eltérõen, ha a hatósági ellenõrzés az ügyfél kérelmére indult, az (1) bekezdés a) pontja

a (2) bekezdés a), valamint e)–h) pontjában foglalt esetben is alkalmazható.”

30. § A Ket. 98. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Törvény a fellebbezés benyújtásához indokolási kötelezettséget írhat elõ. Törvény azt is elõírhatja, hogy

fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag közvetlenül összefüggõ okból, illetve csak

a döntésbõl közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.”

31. § (1) A Ket. 100. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Nincs helye fellebbezésnek)

„a) a döntés ellen, ha az ügyben törvény azt kizárja,”

(2) A Ket. 100. § (1) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:

(Nincs helye fellebbezésnek)

„h) a 98. § (1a) bekezdése alapján benyújtott fellebbezés érdemi vizsgálat nélküli elutasítása esetén.”

(3) A Ket. 100. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés a), c)–h) pontjában meghatározott esetben az elsõfokú döntés bírósági felülvizsgálatának van

helye.”

32. § (1) A Ket. 102. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az elsõfokú döntést hozó hatóság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja

a) az elkésett fellebbezést,

b) a fellebbezésre nem jogosulttól származó fellebbezést,

c) az önálló fellebbezéssel meg nem támadható végzés ellen irányuló fellebbezést és

d) a 98. § (1a) bekezdése megsértésével benyújtott fellebbezést.

(3a) Ha az ügyfél a (3b) bekezdés szerinti hiánypótlásra nyitva álló határidõben nyújt be kérelmet a fellebbezési

eljárásban való költségmentessége iránt, azt az elsõfokú döntést hozó hatóság bírálja el.

(3b) A fellebbezési kérelmet az elsõfokú döntést hozó hatóság abban az esetben is érdemi vizsgálat nélkül elutasítja,

ha az ügyfél a fellebbezési eljárásért fizetendõ illeték- vagy díjfizetési kötelezettségének az elsõfokú hatóság erre

irányuló felhívása ellenére az erre tûzött határidõ alatt nem tesz eleget, és költségmentességben sem részesül.”

(2) A Ket. 102. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az elsõfokú döntést hozó hatóság megküldi a fellebbezést a szakhatóságnak. Ha a fellebbezés nem érinti

a szakhatóság állásfoglalását, az elsõfokú döntést hozó hatóság mellõzi a fellebbezés szakhatóságnak való

megküldését.”

33. § A Ket. 104. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A másodfokú döntést hozó hatóság beszerzi a másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság állásfoglalását. Ha

a fellebbezés nem érinti az elsõfokú szakhatóság állásfoglalását, a másodfokú döntést hozó hatóság mellõzi

a szakhatóság megkeresését. Ha törvény vagy kormányrendelet a másodfokú eljárásban szakhatóságot nem jelöl ki,

a hatóság maga dönt a fellebbezésnek a szakhatósági állásfoglalás ellen irányuló részében is.”

34. § A Ket. 109. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A végzés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhetõ, ha e törvény alapján a végzés ellen önálló fellebbezésnek

van helye, és törvény az ügyben az elsõfokú határozattal szemben kizárja a fellebbezést, valamint a határozat bírósági

felülvizsgálatát teszi lehetõvé.”

35. § A Ket. 121. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az e fejezetben szabályozott eljárások során a döntést meg kell semmisíteni, ha)

„c) a határozatot a szakhatóság kötelezõ megkeresése nélkül vagy a szakhatóság állásfoglalásának figyelmen kívül

hagyásával hozták meg,”
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36. § A Ket. 157/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A belföldi jogsegély keretében a megkeresett szerv vagy személy eljárása során felmerült egyéb eljárási költséget

a megkeresõ hatóság megtéríti.”

37. § A Ket. 161. §-a a következõ (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltató a szolgáltatás nyújtása során biztosítja a közérdekû, illetve

közérdekbõl nyilvános adatok megismerhetõségét és a személyes, illetve védett adatok védelmét.

(8) A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyilvános és tájékoztató jellegû részének elérése, valamint

a közérdekû adatok elektronikus hozzáférhetõvé tétele nem korlátozható, az igénybevevõ elõzetes azonosításához

nem köthetõ.”

38. § (1) A Ket. 171. § (7a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7a) A 2012. március 31-én elektronikus kapcsolattartás, valamint elektronikus ügyintézés biztosítására köteles

hatóságok 2014. június 30-ig kötelesek

a) az elektronikus kapcsolattartás, illetve az elektronikus ügyintézés lehetõségét a 2012. március 31-én hatályos

szabályoknak megfelelõen biztosítani, mindaddig, amíg az e törvénynek való megfelelést nem biztosítják,

b) megteremteni az e törvénynek való megfelelés feltételeit.”

(2) A Ket. 171. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(8) A Módtv. 47. §-ának hatálybalépésekor már nyújtott nem engedélyköteles elektronikus ügyintézési szolgáltatások

tekintetében e törvénynek a Módtv. 47. §-ával megállapított rendelkezéseit 2014. július 1-jétõl kell alkalmazni. Az ilyen

szolgáltatásokat a felügyeletnek 2014. július 1-jéig kell bejelenteni.

(9) A Módtv. 47. §-ának hatálybalépésekor már nyújtott engedélyköteles elektronikus ügyintézési szolgáltatás

2014. július 1. napjától akkor folytatható, ha a szolgáltatást nyújtó az e törvény szerinti engedélyt eddig az idõpontig

megszerezte.”

(3) A Ket. 171. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) E törvénynek a fõvárosi és megyei kormányhivatalok mûködésével összefüggõ törvények, valamint

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó

törvények módosításáról szóló 2012. évi CCX. törvénnyel módosított rendelkezéseit az e rendelkezések

hatálybalépését követõen indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.”

39. § (1) A Ket. 172. § l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

„l) törvény által védett titok: a minõsített adat, továbbá az üzleti, a bank-, a biztosítási, az értékpapír-, a pénztártitok,

a fizetési titok, valamint a magántitok,”

(2) A Ket. 172. §-a a következõ p) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

„p) kiskorú, korlátozottan cselekvõképes személy, cselekvõképtelen személy: a polgári törvénykönyv szerinti kiskorú,

korlátozottan cselekvõképes személy, illetve cselekvõképtelen személy.”

40. § A Ket. 175. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Felhatalmazást kap az informatikáért felelõs miniszter, hogy az e-közigazgatásért felelõs miniszterrel

egyetértésben a technikai elõírásokat igénylõ szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások követelményeit

rendeletben állapíthassa meg.”

41. § (1) A Ket. 80. § (3) bekezdésében a „hatásterületen élõ” szövegrész helyébe a „hatásterületen élõ ügyfelek” szöveg lép.

(2) A Ket. 93. § (4) bekezdésében a „harminc” szövegrész helyébe a „huszonegy” szöveg lép.

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

42. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 50/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az egyetemes szolgáltató az ügyfélszolgálatok fenntartása tekintetében – a 47. § (2)–(5) bekezdésében

foglaltakon felül – köteles a járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben felsorolt járásonként

legalább egy ügyfélszolgálatot mûködtetni. Azon járásokban, ahol az egyetemes szolgáltatás keretében ellátott
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felhasználók száma nem haladja meg a 15 ezret, az egyetemes szolgáltató jogosult több, egymással szomszédos

járásra kiterjedõ összevont ügyfélszolgálatot mûködtetni. A fõváros területén a lakossági fogyasztók arányában

létesítendõ ügyfélszolgálatok típusát, minimális számát a Vhr., az ügyfélszolgálatok elhelyezésére és mûködtetésére

vonatkozó részletes szabályokat a Vhr. és az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza.”

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

43. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 63. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az egyetemes szolgáltató az ügyfélszolgálatok fenntartása tekintetében – az (1)–(2) bekezdésben és a 63/A. §

(1) bekezdésében foglaltakon felül – köteles a járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben felsorolt

járásonként legalább egy ügyfélszolgálatot mûködtetni. Azon járásokban, ahol az egyetemes szolgáltatás keretében

ellátott felhasználók száma nem haladja meg a 15 ezret, az egyetemes szolgáltató jogosult több, egymással

szomszédos járásra kiterjedõ összevont ügyfélszolgálatot mûködtetni. A fõváros területén a lakossági fogyasztók

arányában létesítendõ ügyfélszolgálatok minimális számát a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek

végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az ügyfélszolgálatok elhelyezésére, típusára és mûködtetésére vonatkozó

részletes szabályokat a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet és az

üzletszabályzat tartalmazza.”

12. A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok

kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény

módosítása

44. § A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi

integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény a következõ 9/A. címmel és az azt

követõ 20/A–20/F. §-sal egészül ki:

„9/A. A járási (fõvárosi kerületi) hivatal
20/A. § (1) A megyei kormányhivatal kirendeltségeiként járási hivatalok mûködnek. A járási hivatal székhelye a járás

székhelyeként meghatározott városban van.

(2) A fõvárosi kormányhivatal kirendeltségeiként kerületi hivatalok mûködnek. A kerületi hivatal illetékességi területe

megegyezik a fõvárosi kerület közigazgatási területével. A kerületi hivatalra egyebekben a járási hivatalra vonatkozó

jogszabályokat kell alkalmazni.

(3) A járási hivatal a járási hivatalvezetõ (a továbbiakban: hivatalvezetõ) által közvetlenül vezetett járási törzshivatalból

és járási szakigazgatási szervekbõl áll.

20/B. § A járási hivatal kormánytisztviselõi, valamint munkavállalói felett a munkáltatói jogokat – ha e törvény eltérõen

nem rendelkezik – a hivatalvezetõ gyakorolja. A járási hivatal kormánytisztviselõjének kinevezni, illetve felmenteni

javasolt személyrõl a hivatalvezetõ – a járási szakigazgatási szerv esetében a járási szakigazgatási szerv vezetõje

véleményének kikérését követõen – tájékoztatja a kormánymegbízottat, aki a kinevezni javasolt személlyel, illetve

a felmentéssel szemben a tájékoztatást követõ tizenöt napon belül kifogással élhet. A kifogásolt személy nem

nevezhetõ ki kormánytisztviselõnek, illetve nem kerülhet felmentésre.

20/C. § (1) A megyei szakigazgatási szerv vezetõjének javaslatára a kormánymegbízott írásban indokolt döntést

hozhat arról, hogy a járási szakigazgatási szerv kormánytisztviselõi és munkavállalói tekintetében a munkavégzéssel

összefüggõ munkáltatói jogokat (így különösen a munkarend, munkaidõ-beosztás meghatározását, rendkívüli

munkaidõ elrendelését, utasításadást, munkaköri feladatok ellátásához szükséges tájékoztatás és iránymutatás

megadását) a megyei szakigazgatási szerv vezetõje gyakorolja ideiglenesen. A kormánymegbízottnak

– akadályoztatása esetén a fõigazgatónak – a megyei szakigazgatási szerv vezetõje javaslatáról a javaslat

kézhezvételét követõen azonnal írásban döntenie kell, ennek hiányában a javaslatot elfogadottnak kell tekinteni.

A megyei szakigazgatási szerv vezetõje a kormánymegbízott döntéséig a szükséges intézkedéseket saját hatáskörben

megteheti, ennek során a járási szakigazgatási szerv kormánytisztviselõit és munkavállalóit – a hivatalvezetõ egyidejû

értesítésével – feladat elvégzésére utasíthatja.

(2) A megyei szakigazgatási szerv vezetõje a járási szakigazgatási szerv kormánytisztviselõi és munkavállalói

tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott munkavégzéssel összefüggõ munkáltatói jogkörét célhoz kötötten,

meghatározott esemény vagy történés bekövetkezte esetén gyakorolhatja. A megyei szakigazgatási szerv vezetõje az

érintett hivatalvezetõket írásban tájékoztatja az általa elrendelt intézkedésekrõl. Amennyiben a döntés elrendelése
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okafogyottá válik, a megyei szakigazgatási szerv vezetõjének javaslatára a kormánymegbízott haladéktalanul írásban

visszavonja a döntését.

20/D. § (1) A hivatalvezetõt a kormánymegbízott javaslatára a közigazgatás-szervezéséért felelõs miniszter nevezi ki és

menti fel. A hivatalvezetõ felett – a kinevezés, a felmentés, a fegyelmi eljárás megindítása, valamint a fegyelmi

büntetés kiszabása kivételével – a munkáltatói jogokat a kormánymegbízott gyakorolja.

(2) Hivatalvezetõi munkakörbe az nevezhetõ ki, aki büntetlen elõéletû, az országgyûlési képviselõk választásán

választható, felsõfokú végzettséggel és legalább öt év közigazgatási gyakorlattal rendelkezik. E § tekintetében

közigazgatási gyakorlatnak minõsül az országgyûlési képviselõi tevékenység, a megyei közgyûlési elnöki és

a polgármesteri tisztség ellátása is.

(3) A hivatalvezetõ a kinevezésében megjelölt idõpontban lép hivatalba. A kinevezett hivatalvezetõ

a közigazgatás-szervezéséért felelõs miniszter elõtt az egyes közjogi tisztségviselõk esküjérõl és fogadalmáról szóló

törvény szerinti szöveggel esküt tesz.

(4) A hivatalvezetõ megbízatása megszûnik:

a) lemondásával,

b) felmentésével,

c) halálával,

d) ha az országgyûlési képviselõk választásán már nem választható,

e) összeférhetetlenségének megállapításával.

(5) A hivatalvezetõ további munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a tudományos, oktatói, mûvészeti, lektori,

szerkesztõi, valamint jogi oltalom alá esõ szellemi tevékenység, továbbá a közérdekû önkéntes tevékenység

kivételével – nem létesíthet, nem lehet helyi önkormányzati képviselõ, fõvárosi, megyei közgyûlés tagja, polgármester,

megyei közgyûlés elnöke, fõpolgármester, alpolgármester, megyei közgyûlés alelnöke, fõpolgármester-helyettes,

nemzetiségi önkormányzat elnöke és nemzetiségi önkormányzati képviselõ.

(6) A hivatalvezetõ illetményét a kormánymegbízott javaslatára a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter –

tekintettel az adott járás, járási hivatal adottságaira, így különösen a járás lakosságszámára, a járási hivatal

szervezetére, feladatára és állományára – legfeljebb az állami költségvetésrõl szóló törvényben megállapított

közszolgálati tisztviselõi illetményalap 18-szorosában állapítja meg. A hivatalvezetõre a törvényben nem szabályozott

kérdésekben a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvényben a fõosztályvezetõre vonatkozó

rendelkezéseket kell alkalmazni.

20/E. § (1) A hivatalvezetõt hivatalvezetõ-helyettes helyettesíti, a hivatalvezetõ-helyettes fõosztályvezetõ-helyettes

besorolású kormánytisztviselõ. A hivatalvezetõ-helyettest a hivatalvezetõ javaslatára a kormánymegbízott nevezi ki és

szünteti meg a jogviszonyát. A hivatalvezetõ-helyettes felett – a kinevezés, a jogviszony-megszüntetés, a fegyelmi

eljárás megindítása, valamint a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével – a munkáltatói jogokat a hivatalvezetõ

gyakorolja.

(2) Hivatalvezetõ-helyettesi munkakörbe az nevezhetõ ki, aki alapfokozattal és igazgatásszervezõi szakképzettséggel,

alapfokozattal és nemzetközi igazgatásszervezõ szakképzettséggel, mesterfokozattal és okleveles közigazgatási

menedzser szakképzettséggel, mesterfokozattal és okleveles európai és nemzetközi igazgatásszervezõ

szakképzettséggel, mesterfokozaton szerzett okleveles jogász szakképzettséggel, illetve legalább alapfokozattal és

közgazdász szakképzettséggel rendelkezik. A hivatalvezetõ javaslatára a kormánymegbízott kivételesen indokolt

esetben egyéb felsõfokú végzettségû személyt is kinevezhet hivatalvezetõ-helyettesnek.

(3) A hivatalvezetõ-helyettes illetményét a hivatalvezetõ javaslatára a kormánymegbízott – tekintettel az adott járás,

járási hivatal adottságaira, így különösen a járás lakosságszámára, a járási hivatal szervezetére, feladatára és

állományára – legfeljebb az állami költségvetésrõl szóló törvényben megállapított közszolgálati tisztviselõi

illetményalap 16-szorosában állapítja meg.

20/F. § A járási szakigazgatási szerv vezetõjét a hivatalvezetõ javaslatára – amennyiben kormányrendelet kivételt nem

tesz – a megyei szakigazgatási szerv vezetõje nevezi ki és szünteti meg a jogviszonyát. A járási szakigazgatási szerv

vezetõjének kinevezni, illetve felmenteni javasolt személyrõl a megyei szakigazgatási szerv vezetõje tájékoztatja

a kormánymegbízottat, aki a kinevezni, illetve felmenteni javasolt személlyel, illetve a felmentéssel szemben

a tájékoztatást követõ tizenöt napon belül kifogással élhet. A kifogásolt személy nem nevezhetõ ki a járási

szakigazgatási szerv vezetõjének, illetve nem kerülhet felmentésre. A járási szakigazgatási szerv vezetõje

fõosztályvezetõ-helyettes besorolású kormánytisztviselõ.”
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13. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi

Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény módosítása

45. § A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 6. alcíme a következõ 11/A. §-sal egészül ki:

„11/A. § (1) A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (3) bekezdésében, a fenntartói jog átadásának

tilalmára vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni amennyiben az átadásra a Kormány által

intézményfenntartásra kijelölt szervek között kerül sor.

(2) A Kormány által intézményfenntartásra kijelölt szerv fenntartásában lévõ köznevelési intézménynek az állami

intézményfenntartó szervbe beolvadással történõ megszûnésének a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzése

iránt a közigazgatás szervezéséért felelõs miniszter által 2012. december 31-éig rendelkezésére bocsátott adatok

alapján a kincstár hivatalból intézkedik.”

14. A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

46. § (1) A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 9. § (7) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(7) A gimnáziumban az ötödik, hetedik és kilencedik, szakközépiskolában a kilencedik évfolyamot nyelvi elõkészítõ

évfolyam elõzheti meg, feltéve hogy a gimnázium, a szakközépiskola a külön jogszabályokban meghatározott

feltételeknek megfelel.”

(2) Az Nkt. 47. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A gyermek, tanuló érdekében a járási hivatal kötelezheti a szülõt, hogy gyermekével jelenjen meg szakértõi

vizsgálaton, továbbá a szakértõi vélemény alapján gyermekét a megfelelõ nevelési-oktatási intézménybe írassa be.

A járási hivatal döntése elleni fellebbezést a kormányhivatal bírálja el. Ha a szülõ a járási hivatal felhívása ellenére

kötelezettségének ismételten nem tesz eleget, a járási hivatal a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási

helye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatot értesíti. A szakértõi bizottság nem jelölhet ki olyan intézményt, amely

helyhiány miatt nem tudná felvenni a gyermeket, tanulót. A szakértõi vizsgálaton való részvétel érdekében szükséges

utazás költségeit a társadalombiztosítás a szülõnek megtéríti.”

(3) Az Nkt. 77. § (2) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:

(Az oktatásért felelõs miniszter)

„e) felügyeli a KIR mûködését,”

(4) Az Nkt. 4. § 11. pontjában a „21. § (3) bekezdés c)–k) pontjában” szövegrész helyébe a „21. § (3) bekezdés

c)–j) pontjában” szöveg lép.

15. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény módosítása

47. § (1) A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 24. §-a a következõ (10a) bekezdéssel egészül ki:

„(10a) Az MNB eljárásában az ügyfél kérelmére nem folytatható le hatósági ellenõrzés.”

(2) A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 21. § (10) bekezdésében a „kistérségnél” szövegrész helyébe

a „járási szintnél” szöveg lép.

16. Az Országgyûlésrõl szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

48. § Az Országgyûlésrõl szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogytv.) 17. § (2) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(2) A Kormány tagja, az államtitkár, a kormánymegbízott és a járási (fõvárosi kerületi) hivatal vezetõje (a továbbiakban:

járási hivatalvezetõ) kivételével minden képviselõ számára lehetõvé kell tenni, hogy legalább egy állandó bizottság

munkájában részt vegyen.”

49. § Az Ogytv. 83. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A miniszterelnök, miniszter, államtitkár, kormánymegbízott vagy járási hivatalvezetõ országgyûlési képviselõként

nem lehet az Országgyûlés tisztségviselõje és országgyûlési bizottság tagja.”
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17. A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggõ törvények módosításáról szóló

2012. évi XCIII. törvény módosítása

50. § (1) A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggõ törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény

(a továbbiakban: Jtv.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékû joga (a továbbiakban együtt: államigazgatási

feladat ellátását biztosító vagyon), amely a jogszabály által meghatározott, átvételre kerülõ államigazgatási feladatok

ellátását biztosítja, 2013. január 1-jén – a feladat ellátásának idõtartamára – az állam ingyenes használatába kerül.

A használati jogot a fõvárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja.

(1a) Az államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyon alatt az átvett államigazgatási feladathoz kapcsolódó

valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan vagyont is érteni kell.”

(2) A Jtv. 2. § (5)–(9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(5) Ha az államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyon nem a települési önkormányzat tulajdonában, hanem

bérleti vagy más szerzõdés alapján a használatában van, a fõvárosi és megyei kormányhivatal a használat idõtartama

alatt, annak idõtartamára – a megállapodásban tett erre irányuló nyilatkozata alapján – beléphet a bérleti szerzõdésbe

a települési önkormányzat helyébe.

(6) A fõvárosi és megyei kormányhivatal a megállapodásban tett nyilatkozata alapján vagy az ingyenes használat

idõtartama alatt bármikor lemondhat a vagyon vagy annak egy része használati jogáról.

(7) A fõvárosi és megyei kormányhivatal jogosult az államigazgatási feladat ellátását biztosító ingó vagyon feletti

ingyenes használat jogát - szükség szerint az ingó vagyonelemek fizikai mozgatásával – az állam tulajdonában lévõ

vagy a fõvárosi és megyei kormányhivatal által más jogcímen használt ingatlanban is gyakorolni.

(8) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen, nem terheli a települési önkormányzatot az ingatlan ingyenes

használatának biztosítására vonatkozó kötelezettség, amennyiben az átvételre kerülõ államigazgatási feladatok

ellátásához megfelelõ állapotú és méretû ingatlan állami tulajdonba adását ajánlja fel és errõl a felek megállapodásban

megegyeznek.

(9) Az államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyonba tartozó ingatlanon fennálló jelzálogjog esetében,

a jelzálogjog jogosultja kielégítési jogának megnyílta esetén a települési önkormányzat köteles másik, azonos

funkciójú és állapotú ingatlan ingyenes használatát az államnak felajánlani. Amennyiben a települési önkormányzat

másik ingatlant felajánlani nem képes, a fõvárosi és megyei kormányhivatal megkísérel a jelzálogjog jogosultja és

a települési önkormányzat között egyezséget létrehozni a kielégítési jog gyakorlásának elhalasztásáról.”

51. § A Jtv. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § (1) A 2. § (8) bekezdése alapján az állam tulajdonába kerülõ vagyon e törvény erejénél fogva ingyenesen a fõvárosi

és megyei kormányhivatal vagyonkezelésébe kerül.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott vagyonkezelõi jogviszonyra a továbbiakban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ

Zrt. által kötött vagyonkezelési szerzõdésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.”

52. § A Jtv. 5. §-a a következõ (9)–(10) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A fõvárosi és megyei kormányhivatal kérelmére az érintett ingatlanok helyrajzi számát is tartalmazó megállapodás

vagy az (5) bekezdésben meghatározott határozat alapján az ingatlanügyi hatóság – figyelemmel a 89. §

(5) bekezdésében foglaltakra – a fõvárosi és megyei kormányhivatal javára ingyenes használati jogot jegyez be az

ingatlan-nyilvántartásba.

(10) A (8) bekezdésben meghatározott esetben az ingatlanügyi hatóság a fõvárosi és megyei kormányhivatal

kérelmére ingyenes használati jogot jegyez be a megállapodás alapján a fõvárosi és megyei kormányhivatal javára az

ingatlan-nyilvántartásba és ezzel egyidejûleg gondoskodik a visszavont határozat alapján bejegyzett ingyenes

használati jog törlésérõl.”

53. § A Jtv. 7. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A 7. § (1)–(3) bekezdése tekintetében a köztisztviselõk alatt a közszolgálati ügykezelõket is érteni kell.”

54. § A Jtv. 4. alcíme a következõ 7/A–7/B. §-sal egészül ki:

„7/A. § (1) A 7. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott köztisztviselõk a megállapodás megkötését megelõzõen

megállapított illetményükkel kerülnek át a fõvárosi és megyei kormányhivatal állományába, kivéve, ha az illetmény
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megváltozására a megállapodás megkötése és 2012. december 31-e között a Kttv. besorolásra vonatkozó szabályai

alapján kerül sor. Amennyiben az illetmény megváltozásának oka, hogy a megállapodás megkötése után

a köztisztviselõ címadományozásban részesült, személyi illetményre vált jogosulttá, illetve a települési önkormányzat

rendeletével magasabb illetménykiegészítést állapított meg, a köztisztviselõ a megállapodás megkötését

megelõzõen megállapított illetményével kerül átvételre.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható a települési önkormányzat részérõl jogellenesen megállapított illetményre.

Jogellenesen megállapított illetmény esetében a fõvárosi és megyei kormányhivatal állományába átkerült

köztisztviselõ illetményét a Kttv. kormánytisztviselõkre vonatkozó rendelkezése alapján történõ besorolás szerint,

a Kttv. rendelkezéseinek megfelelõen kell megállapítani.

(3) A fõvárosi és megyei kormányhivatal állományába átkerült köztisztviselõ az (1) bekezdésben meghatározott

illetményre – ide nem értve a fegyelmi büntetés miatti illetménycsökkentést – az életpályamodellhez kapcsolódó

illetményrendszer bevezetésérõl szóló külön törvény hatálybalépéséig jogosult, kivéve, ha a Kttv. alapján a besorolása

szerinti illetménye – e törvény hatálybalépését követõen bekövetkezõ ok miatt – meghaladja az (1) bekezdés szerinti

illetmény összegét.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott köztisztviselõk esetében a Kttv. 72. § (5) bekezdésébõl az „és illetményét meg

kell állapítani” szövegrész nem alkalmazható.

7/B. § (1) Amennyiben a megállapodás megkötését követõen a megállapodásban szereplõ köztisztviselõk,

munkavállalók személyében, illetve illetményében változás következik be 2012. november 30-át követõen,

a 2012. december havi, 2013. januárban esedékes illetmények, munkabérek és egyéb járandóságok, valamint azok

közterhei fedezetének utólagos elszámolása és pénzügyi rendezése az érintett települési önkormányzat és a fõvárosi

és megyei kormányhivatal között közvetlenül történik.

(2) A települési önkormányzatoktól a fõvárosi és megyei kormányhivatalok állományába átvett köztisztviselõk és

munkavállalók részére – a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél

foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján –

a 2012. december hónapra járó, 2013. január elején kifizetett bérkompenzáció fedezete a települési önkormányzatot

már nem illeti meg. Az érintett foglalkoztatottak részére január elején a munkabérrel együtt kifizetett bérkompenzáció

fedezetét a fõvárosi és megyei kormányhivatal részére január hónaptól a közigazgatási és személyzetpolitikáért felelõs

miniszter által vezetett minisztérium biztosítja.

(3) A települési önkormányzatoktól a fõvárosi és megyei kormányhivatalok állományába átvett köztisztviselõk és

munkavállalók 2012. december havi, 2013 januárjában esedékes illetményei, munkabérei és egyéb járandóságai,

valamint azok közterhei kifizetéséhez a fõvárosi és megyei kormányhivatal 2013. január hónapra – 2013. március havi

visszapótlással – támogatási keret-elõrehozást igényelhet külön indokolás nélkül a Magyar Államkincstártól

(a továbbiakban: Kincstár).

(4) A megállapodásban rögzített, a fõvárosi és megyei kormányhivatal állományába kerülõ köztisztviselõk és

munkavállalók 2012. december havi, 2013. januárban esedékes illetményei, munkabérei és egyéb járandóságainak

kifizetését a Kincstár megelõlegezi és utalja a kedvezményezettek részére. A fejezet biztosítja, hogy a megelõlegezett

összeget utólag, a Kincstár adatszolgáltatása alapján az átvevõ fõvárosi és megyei kormányhivatal legkésõbb

2013. február végéig megtérítse az önkormányzati nettófinanszírozással kapcsolatos lebonyolítási számla javára.

A közterhek megfizetése az önkormányzati nettófinanszírozás keretében történik, a határidõre történõ átutalás

teljesítéséhez a fedezetet a Kincstár megelõlegezi. A fejezet intézkedik, hogy a megelõlegezett összeget – a Kincstár

adatszolgáltatása alapján – az átvevõ fõvárosi és megyei kormányhivatal az önkormányzati nettófinanszírozással

kapcsolatos lebonyolítási számla javára, legkésõbb 2013. február végéig biztosítsa az elõirányzat-felhasználási

keretszámlája terhére. A fedezet meghatározása a volt települési önkormányzati intézményeket, mint

társadalombiztosítási kifizetõhelyet megilletõ – a kormányhivatalba átadásra kerülõ köztisztviselõk és munkavállalók

részére december hónapban az intézmények által ténylegesen kifizetett – társadalombiztosítási ellátás

figyelembevételével történik.

(5) A fõvárosi és megyei kormányhivatal állományába kerülõ, 2012. december hónapban központosított

illetmény-számfejtési körbe tartozó köztisztviselõk és munkavállalók esetében a december havi személyi juttatásokat

és egyéb kifizetéseket terhelõ, az állami adóhatóság felé teljesítendõ bevallási és befizetési kötelezettségek

teljesítésérõl 2013. január 20-án a Kincstár az illetékes megyei igazgatóságának technikai adószámán intézkedik.

(6) A (4) bekezdésben foglalt kötelezettség elmulasztása esetén a fedezetet 2013. február 28-át követõen a Kincstár az

önkormányzati nettófinanszírozással kapcsolatos, valamint a Kincstár illetékes megyei lebonyolítási számlái javára
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a kormányhivatal elõirányzat-felhasználási keretszámlája terhére, felhatalmazó levél nélkül benyújtott beszedési

megbízással szedi be.

(7) A Kincstár technikai adószámán nyilvántartott intézmények köztisztviselõi és munkavállalói átvétele a biztosítotti

bejelentés szempontjából jogutódlásnak tekintendõ.”

55. § (1) A Jtv. 89. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(4) Ezen törvény alapján 2013. január 1-jén a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalához

átkerülõ államigazgatási feladat- és hatáskörökkel összefüggésben folyamatban lévõ ügyekben – a (7) bekezdésben

foglalt kivétellel – az a szerv jár el, amelynek hatáskörébe a feladat ellátása a jogszabály rendelkezése szerint kerül.”

(2) A Jtv. 89. §-a a következõ (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:

,,(5) A 2. § (2) bekezdése és az 5. § (2) bekezdése szerint megkötött megállapodások, továbbá az 5. § (5) bekezdése

szerinti határozat alapján kezdeményezett ingatlan-nyilvántartási eljárásban, a kérelem alapjául szolgáló okiratban

foglaltaktól függetlenül:

a) vagyonkezelõi jog helyett az ingyenes használati jog gyakorlását,

b) vagyonkezelõ helyett az ingyenes használati jog gyakorlására jogosultat

kell bejegyezni.

(6) Az e törvény alapján a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalához átkerülõ

államigazgatási feladat- és hatáskörökkel összefüggõen a települési önkormányzatok által kezelt adatok és

mûködtetett adatbázisok kezelésére, illetve mûködtetésére 2013. január 1-jétõl a járási (fõvárosi kerületi) hivatal

jogosult. Az adatok és adatbázisok átadásának módját és határidejét a fõvárosi és megyei kormányhivatal, valamint

a települési önkormányzat által megkötött megállapodás határozza meg. A települési önkormányzat

a megállapodásban meghatározott idõpontig az adatokat a járási (fõvárosi kerületi) hivatal feladatellátásának

biztosítása céljából tartja nyilván, és köteles a járási (fõvárosi kerületi) hivatal kérésére a szükséges adatokat a járási

(fõvárosi kerületi) hivatalnak továbbítani. A megállapodásban meghatározott idõpontot követõen a települési

önkormányzat köteles a feladatellátásához nem szükséges, a járási (fõvárosi kerületi) hivatal által átvett adatokat az

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerint törölni.

(7) A járási (fõvárosi kerületi) hivatal hatáskörébe kerülõ, az Szt. szerinti pénzbeli és természetbeni ellátások

vonatkozásában 2012. december 31-én folyamatban lévõ, az Szt. 17. §-a szerinti visszafizetési kötelezettséggel

kapcsolatos ügyekben a jegyzõ jár el. A jegyzõ által elrendelt visszafizetés, illetve engedélyezett fizetési könnyítés

esetén a visszafizetési kötelezettséget a jegyzõ felé kell teljesíteni.”

18. Záró rendelkezések

56. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) A 2–4. §, a 6. § (2) bekezdése, a 7–9. §, a 42–44. §, a 46–49. § és az 58. § c)–g) pontja 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. §, az 5. §, a 6. § (1) bekezdése, a 10–24. §, a 26–36. §, a 39. §, a 41. § (1) bekezdése és az 58. § a) pontja 2013. február

1-jén lép hatályba.

(4) A 25. § 2013. július 1-jén lép hatályba.

(5) A 41. § (2) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba.

57. § E törvény 47. §-a az Alaptörvény 41. cikk (5) bekezdése, 48. §-a az Alaptörvény 5. cikk (4) és (7) bekezdése, 49. §-a az

Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.

58. § Hatályát veszti

a) a Ket. 26. § (5) bekezdés c) pontja,

b) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és

egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés d) pontjában a „ , feladat- és hatáskörét, valamint

azokat a szerveket, amelyek tekintetében a kormánymegbízott feladat- és hatáskörét gyakorolja” szövegrész,

c) a Pttv. 15. § (1) bekezdésében a „ , valamint körzetközponti feladatot ellátó önkormányzat” szövegrész,

d) a Fot. mellékletében az „és többcélú kistérségi társulások” szövegrész,

e) a pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag

ápolását követõen munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról

szóló 2004. évi CXXIII. törvény 17. § (3) bekezdése,
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f) a közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdés a) pontjában az „és

a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása” szövegrész,

g) az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 67. § (2) bekezdésében

a „ , kistérség” szövegrész.

59. § Nem lép hatályba a Jtv. 77. § (7) bekezdése és a 91. § (7) bekezdés k) pontja.

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

2012. évi CCXI. törvény

egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról*

1. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

1. § (1) A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 10. § (1) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(1) Elsõ fokon ítélkeznek:

a) a járásbíróság,

b) a közigazgatási és munkaügyi bíróság és

c) a törvényszék.”

(2) A Pp. 10. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Másodfokon ítélkeznek:)

„a) a járásbírósághoz és a közigazgatási és munkaügyi bírósághoz tartozó ügyekben a törvényszék,”

(3) A Pp. 10. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Ahol a törvény járásbíróságról rendelkezik, ott ezen kerületi bíróságot is érteni kell.”

(4) A Pp. 22. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A közigazgatási és munkaügyi bíróság hatáskörébe tartoznak a közigazgatási perek (XX. fejezet), valamint

a munkaviszonyból és munkaviszony jellegû jogviszonyból származó perek (XXIII. fejezet).”

(5) A Pp. 45. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A kijelölés kérdésében)

„a) a törvényszék határoz, ha az összeütközés a területén levõ járásbíróságok között merült fel, valamint ha a területén

levõ járásbíróság kizárása esetén a területén levõ másik járásbíróság kijelölhetõ;

b) az a) pont alá nem tartozó esetekben az ítélõtábla határoz, ha az összeütközés a területén levõ járásbíróságok,

törvényszékek, illetve közigazgatási és munkaügyi bíróságok között merült fel, továbbá ha a területén levõ

járásbíróság, törvényszék vagy közigazgatási és munkaügyi bíróság kizárása esetén a területén levõ másik

járásbíróság, törvényszék vagy közigazgatási és munkaügyi bíróság kijelölhetõ;”

(6) A Pp. 326. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(10) A közigazgatási perekben jogerõs határozatok folytán felmerült hatásköri vagy illetékességi összeütközés

esetében, továbbá ha az illetékes bíróság nem állapítható meg, vagy kizárás miatt nem járhat el, az eljáró bíróságot a

Kúria jelöli ki.”

(7) A Pp. a következõ 397/A. §-sal egészül ki:

„397/A. § (1) A közigazgatási ügyekben 2012. december 31. napjáig a törvényszék mint elsõfokú bíróság által

meghozott határozattal szemben elõterjesztett fellebbezést 2013. január 1-jét követõen a törvényszék egy másik

tanácsa mint másodfokú bíróság bírálja el.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. december 17-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A 2012. december 31-én elsõ fokon folyamatban lévõ közigazgatási ügyeket, továbbá azokat az elsõ fokon

befejezett ügyeket, amelyekben az elsõfokú bíróság hatáskörébe tartozó további intézkedéseket kell tenni,

a törvényszék 2013. január 1. napját követõen haladéktalanul megküldi az illetékes közigazgatási és munkaügyi

bíróságnak.

(3) A 2012. december 31-én másodfokon folyamatban lévõ közigazgatási ügyeket az ítélõtábla legkésõbb

2013. február 1-jéig megküldi az illetékes törvényszéknek mint másodfokú bíróságnak.

(4) Az ügyek (2) és (3) bekezdés szerinti megküldése során a 129. § és a 158. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell

alkalmazni.”

(8) A Pp. 394/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„394/B. § (1) A 2013. január 1. napját követõen indult polgári perben – és ha törvény más polgári eljárás

vonatkozásában elõírja, ezen eljárásokban is – 2013. január 1. és 2014. június 30. napja között a (2)–(9) bekezdésben

foglalt rendelkezéseket is alkalmazni kell.

(2) A fél, illetve képviselõje a törvényszék elsõfokú hatáskörébe tartozó ügyben – a (3) és (4) bekezdésben foglalt

kivétellel – beadványát és mellékletét választása szerint elektronikus úton is benyújthatja, ebben az esetben az

elsõfokú eljárás folyamán a bírósággal a kapcsolatot elektronikus úton kell tartania és a bíróság is valamennyi bírósági

iratot elektronikusan kézbesít a részére. A beadvány és melléklete elektronikus úton való benyújtását az elektronikus

úton való kapcsolattartás vállalásának kell tekinteni.

(3) A bíróság a fél részére papír alapon kézbesíti a bírósági iratot, ha a fél az eljárásban képviselõje útján jár el és az iratot

nem a képviselõ, hanem a fél részére kell kézbesíteni, vagy a képviselõ részére nem lehet kézbesíteni. A bíróság a felet

tájékoztatja arról, hogy a bírósággal a kapcsolatot elektronikus úton is tarthatja.

(4) A fél nem nyújthatja be beadványát elektronikus úton a fizetési meghagyást követõ perben (315. §), és a 27. §

(1) bekezdése alapján a járásbíróságról a törvényszékre áttett (129. §) perekben.

(5) A bíróság az elektronikus úton benyújtott keresetlevél jogszabályban meghatározott módon készített papír alapú

másolatát kézbesíti az alperes részére. A bíróság az alperest tájékoztatja arról, hogy védekezését, nyilatkozatát

elektronikus úton is benyújthatja.

(6) Ha a fél az elektronikus úton való kapcsolattartást választotta, az elektronikus benyújtás alóli kivételt jelenti, ha a

bizonyítási eljárásban az okirat papír alapú bemutatása, megtekintése szükséges; erre különösen akkor kerülhet sor,

ha az eredetileg papír alapú bizonyítékok nagy mennyisége miatt azok digitalizálása aránytalan nehézséggel járna,

vagy ha a papír alapú okirat valódisága vitás. A papír alapú benyújtást a bíróság hivatalból és a fél indítványára is

elrendelheti.

(7) Ha jogi képviselõ nélkül eljáró fél vállalta, hogy a bírósággal a kapcsolatot elektronikus úton tartja, utóbb,

a beadvány papír alapú benyújtásával egyidejûleg kérheti a bíróságtól a papír alapú eljárásra való áttérés

engedélyezését. A jogi képviselõ nélkül eljáró félnek a kérelemben valószínûsítenie kell, hogy körülményeiben olyan

változás következett be, amely miatt az elektronikus úton történõ eljárás a továbbiakban számára aránytalan

megterhelést jelentene.

(8) A papír alapú kapcsolattartásra való áttérés engedélyezése esetén errõl külön végzést hozni nem kell, az áttérés

iránti kérelem elutasításáról a bíróság végzéssel határoz, az áttérés iránti kérelem elutasítását a féllel papír alapon közli.

A papír alapon benyújtott, a (7) bekezdés szerinti beadványt az áttérés iránti kérelem elutasítása esetén is

szabályszerûen benyújtott beadványnak kell tekinteni, azt elektronikus úton benyújtani nem kell.

(9) A papír alapú kapcsolattartásra való áttérés iránti kérelem elutasítása esetén azonos okból ismételten áttérés iránti

kérelmet nem lehet benyújtani, az ennek ellenére benyújtott áttérés iránti kérelmet a bíróság érdemi vizsgálat nélkül

elutasítja. Ha a jogi képviselõ nélkül eljáró fél nyilvánvalóan alaptalanul terjeszt elõ áttérés iránti kérelmet, õt az áttérést

megtagadó határozatban pénzbírsággal (120. §) lehet sújtani.”

(9) A Pp. 394/D. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„394/D. § (1) E § rendelkezéseit 2014. június 30-ig csak a törvényszékek elsõ fokú hatáskörébe tartozó, 2013. január 1.

napját követõen indult polgári perekben kell alkalmazni. A § rendelkezéseit 2014. július 1. napjától az ezen idõpont

után indult, a járásbíróságok elõtti polgári perekben is alkalmazni kell.

(2) Ha a szakértõ az igazságügyi szakértõi névjegyzékbe bejelentette, hogy az elektronikus kapcsolattartást vállalja,

erre szolgáló elérhetõségét az Országos Bírósági Hivatal részére meg kell küldenie, és arról is értesítenie kell az

Országos Bírósági Hivatalt, hogy a továbbiakban nem vállalja az elektronikus kapcsolattartást.

(3) Ha a szakértõ az elektronikus kapcsolattartást vállalta, a polgári perben a beadványokat, ide értve a szakvéleményt,

az elõzetes munkatervet és a díjjegyzéket is, – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – elektronikusan küldi meg a bíróság

részére. A szakértõnek, ha az elektronikus kapcsolattartást vállalta és ennek technikai lehetõségei adottak,
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a szakvélemény részévé tett mellékleteket digitalizálnia kell. A szakértõ ebben az esetben nem kötelezhetõ arra, hogy

a bírósághoz benyújtott beadványt a felek és más perbeli személyek számára papír alapon megküldje.

(4) A bíróság – kivételes jelleggel – indokolt kérelemre elektronikus kapcsolattartás esetén is engedélyt adhat a

szakértõnek a szakvélemény (vagy annak egy részének) papír alapú benyújtására.

(5) A bíróság, ha a perben mindkét fél elektronikus kapcsolattartással jár el – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel –,

valamennyi bírósági iratot elektronikusan kézbesít a (2) bekezdés szerint eljáró szakértõnek. Ha a perben mindkét fél

vagy az egyik fél papír alapú kapcsolattartással jár el, a bíróság papír alapon és elektronikus úton is kézbesíthet

a szakértõ részére.

(6) A bíróság papír alapon vagy egyéb adathordozón bocsátja rendelkezésre a szakértõ részére a bírósági irat

mellékletét, ha annak nagy mennyisége miatt vagy az adathordozó jellegébõl adódóan a digitalizálás aránytalan

nehézséggel járna vagy lehetetlen, valamint ha a papír alapú okirat valódisága vitás. Ha a bíróság által elektronikus

úton megküldött bírósági irathoz e bekezdés szerinti melléklet kapcsolódik, a határidõ számításának alapja a melléklet

kézhezvételének idõpontja.

(7) A bíróság felhívhatja a papír alapú kapcsolattartással eljáró szakértõt arra, hogy a szakvéleményt elektronikus

adathordozón is benyújtsa, ha azt elektronikus kapcsolattartással eljáró fél részére kell kézbesítenie. A szakértõ felel

azért, hogy a papír alapú szakvélemény tartalma megegyezik az elektronikus adathordozón benyújtott dokumentum

tartalmával.”

(10) A Pp. 394/E. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A bíróságok egymás közötti és a közigazgatási szervekkel, illetve más hatóságokkal történõ elektronikus

kapcsolattartására 2011. január 1. napja és 2014. június 30. napja között a következõ rendelkezéseket kell alkalmazni:

a) a bíróság a hivatalos iratait másik bíróság, közigazgatási szerv vagy más hatóság részére elektronikus úton is

kézbesíttetheti,

b) az elektronikus úton megkeresett másik bíróság, közigazgatási szerv vagy hatóság a megkeresõ bíróságnak

elektronikus úton válaszolhat a megkeresésre.

(2) A bíróságok egymás közötti és a közigazgatási szervekkel, illetve más hatóságokkal történõ elektronikus

kapcsolattartása során 2014. július 1. napját követõen úgy kell eljárni, hogy a bíróság a hivatalos iratait másik bíróság,

közigazgatási szerv vagy más hatóság részére kizárólag elektronikus úton kézbesíttetheti. Az elektronikus

kézbesíttetés alóli kivételt jelenti, ha a bíróság által kézbesíttetni rendelt okirat papír alapú bemutatása, megtekintése

szükséges; erre különösen akkor kerülhet sor, ha az eredetileg papír alapú bizonyítékok nagy mennyisége miatt azok

digitalizálása aránytalan nehézséggel járna, vagy ha a papír alapú okirat valódisága vitás.”

(11) A Pp. a következõ 394/G. §-sal egészül ki:

„394/G. § (1) Ha a polgári perben a kapcsolattartás elektronikus úton történik (394/B–394/E. §), úgy arra a

(2)–(7) bekezdésben és a 394/H. §-ban foglalt szabályokat is alkalmazni kell.

(2) Az Országos Bírósági Hivatal az erre szolgáló informatikai rendszer (a továbbiakban: az Országos Bírósági Hivatal

rendszere) alkalmazásával biztosítja, hogy a bírósággal kézbesítési szolgáltatást nyújtó rendszer (a továbbiakban:

kézbesítési rendszer) útján folyamatosan lehessen kapcsolatot tartani, és a bíróság és a fél közötti kapcsolattartás

biztosítása céljából jogosult a hozzá érkezett adatok kezelésére.

(3) A bírósági iratot a bíróság az Országos Bírósági Hivatalon keresztül, a kézbesítési rendszer útján kézbesíti a félnek.

(4) A bíróságnak a kézbesítési rendszer útján megküldött bírósági iratot szervezeti elektronikus aláírásával kell ellátnia.

A bíróság által készített, szervezeti elektronikus aláírásával ellátott irat közokirat.

(5) A bíróság részére a beadványt és mellékletét a kézbesítési rendszer alkalmazásával az Országos Bírósági Hivatal

útján kell benyújtani. A félnek a beadványt és mellékletét legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva

kell a kézbesítési rendszer útján megküldenie a bíróság részére. A fél beadványát a bíróság elektronikus aláírása

nyilvános kulcsával titkosítva küldheti meg a bíróság részére. A fél beadványa részeként a bíróság részére megküldheti

elektronikus aláírása nyilvános kulcsát, ebben az esetben a bíróság a bírósági iratot a fél nyilvános kulcsával titkosítva

kézbesíti a fél részére.

(6) A félnek a beadványt – ha a beadvány elõterjesztésére az Országos Bírósági Hivatal elnöke ûrlapot rendszeresít –

ûrlapon kell elõterjesztenie. Ha a beadvány vagy a melléklete elõterjesztésére ûrlap nem kerül rendszeresítésre,

a félnek a beadványt és mellékletét az Országos Bírósági Hivatal elnöke által elfogadott dokumentumformátumok

valamelyikén kell benyújtania. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bíróságok központi honlapján közzéteszi

az elfogadott dokumentumformátumokat.

(7) A törvény, illetve a bíróság által meghatározott határidõbe nem számít bele az a nap, amely során legalább négy

órán át nem üzemelt a kézbesítési rendszer vagy az Országos Bírósági Hivatal rendszere.”
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(12) A Pp. a következõ 394/H. §-sal egészül ki:

„394/H. § (1) Elektronikus kapcsolattartás esetén a kézbesítésre e § rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A kézbesítési rendszer útján a fél beadványa informatikai szempontból ellenõrzésre kerül. Ha a beadvány nem felel

meg az informatikai követelményeknek, a fél errõl a benyújtási folyamat részeként közvetlenül értesítést kap. Ha fél

beadványa megfelel az informatikai követelményeknek, errõl a fél a kézbesítési rendszer útján értesítést

(a továbbiakban: befogadás-visszaigazolás) kap. A befogadás-visszaigazolás a következõ adatokat tartalmazza:

a) a feladó neve,

b) a beadvány kézbesítési rendszer útján kapott érkeztetési száma,

c) a befogadás idõpontja és

d) a beadvány azonosítására alkalmas információ.

(3) A befogadás-visszaigazolásban megjelölt idõpontban a beadványt a bírósághoz megérkezettnek kell tekinteni.

(4) A bíróság a hozzá érkezett beadványról a fél részére – automatizáltan – a kézbesítési rendszer útján érkeztetési

igazolást küld, amely tartalmazza:

a) a beadvány kézbesítési rendszer útján kapott érkeztetési számát,

b) a beadvány fél általi megnevezését,

c) a beadvány érkeztetésének idõpontját – nap, óra, perc pontossággal meghatározva – és a beadvány bírósági

érkeztetési azonosító számát,

d) a beadványt érkeztetõ bíróság elnevezését,

e) azt a figyelmeztetést, hogy az értesítés nem igazolja a beadvány lajstromozását,

f) azt a tájékoztatást, hogy az illetéket hogyan kell megfizetni,

g) – ha a beadványnak másik bíróságon elõzménye van és a beadvány adatai alapján megállapítható, hogy abban

a bíróság tévesen került megnevezésre, azonban a beadvány egyéb adataiból megállapítható, hogy a fél a beadványt

mely bírósághoz kívánta benyújtani – az arról való tájékoztatást, hogy az ügyben eljáró bíróság mikor érkeztette

a beadványt, továbbá az új érkeztetési azonosítót.

(5) A beadvány elektronikus úton való benyújtása esetén az illetéket jogszabályban foglalt módon kell megfizetni,

a 95. § (3) bekezdése és a 124. § (2) bekezdés c) pontja alkalmazásának pedig a beadvány érkeztetését követõ három

munkanapon belül helye nincs.

(6) A fél a bírósági irat kézbesítésérõl, annak az elektronikus kézbesítési tárhelyén történõ elhelyezésérõl a kézbesítési

rendszer útján az általa megadott elektronikus levélcímére – az érkezést követõen haladéktalanul, majd három nap

elteltével ismételten – értesítést kap.

(7) A fél az iratot az iratra mutató internetes hivatkozás megnyitásával veheti át. Az internetes hivatkozás

megnyitásával elektronikus tértivevény jön létre, amely automatikusan megküldésre kerül a bíróság és a fél részére;

az elektronikus tértivevény igazolja, hogy az iratot átvették. Az internetes hivatkozás megnyitását megelõzõen

a kézbesítési rendszer útján a fél számára megismerhetõvé kell tenni legalább a bíróság nevét, a bírósági irat

érkezésének idõpontját, és az ügy számát.

(8) Ha a fél a bíróság által megküldött bírósági iratot az elektronikus kézbesítési tárhelyén történõ elhelyezését követõ

ötödik munkanapon sem veszi át, akkor a bírósági iratot az ezt követõ munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni

(kézbesítési vélelem). Ha a kézbesítési vélelem beállta megállapításának van helye, a bíróság és a fél a kézbesítési

rendszer útján automatikus tájékoztatást kap.

(9) Ha az iratot azért nem lehetett kézbesíteni, mert a fél vagy képviselõje a kézbesítési rendszer azon szolgáltatását

megszüntette, melyen keresztül a részére a bírósági iratok kézbesítésre kerülhetnek, a felet vagy képviselõjét a bíróság

pénzbírsággal (120. §) sújtja és a bírósági iratot papír alapon kézbesíti.

(10) A kézbesítésre a 99. § (5) bekezdését nem lehet alkalmazni.”

(13) A Pp. 395. § (4) bekezdése a következõ n) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap az igazságügyért felelõs miniszter, hogy)

„n) a bíróságokkal való elektronikus kapcsolattartás és az elektronikus bírósági iratkezelés részletes szabályait

rendeletben állapítsa meg.”

(14) A Pp.

a) 14. §-ában, 22. § (1) bekezdésében, 41. § (6) bekezdés b) pontjában, 94. § (4) bekezdésében, 114/B. §

(3) bekezdésében, 127. § (2) bekezdésében, 354. §-ában, 373. §-ában és 387. § (1) bekezdésében a „helyi bíróság”

szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

b) 18. § (2) bekezdésében, 341. § d) pontjában, 349/B. § (2) bekezdésében és 358. § (1) bekezdésében a „munkaügyi”

szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi” szöveg,
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c) 44. § (2) bekezdésében, 201. § (1) és (2) bekezdésében és 249. § (2) bekezdésében a „helyi bíróságot” szövegrész

helyébe a „járásbíróságot” szöveg,

d) 94. § (1) bekezdésében a „helyi bíróságnál” szövegrész helyébe a „járásbíróságnál” szöveg,

e) 147. § (2) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság”, a „helyi bíróságnak” szövegrész

helyébe a „járásbíróságnak” szöveg,

f) 149. § (3) bekezdésében a „helyi bíróságok” szövegrész helyébe a „járásbíróságok”, a „helyi bíróság” szövegrészek

helyébe a „járásbíróság” szöveg,

g) 208. § (1) bekezdésében a „helyi bíróságnál” szövegrészek helyébe a „járásbíróságnál” szöveg,

h) 326. § (6) és (7) bekezdésében a „Fõvárosi Törvényszék” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Közigazgatási és

Munkaügyi Bíróság” szöveg,

i) 326. § (13) bekezdésében a „törvényszék” szövegrészek helyébe a „közigazgatási és munkaügyi bíróság” szöveg,

a „Fõvárosi Törvényszék” szövegrészek helyébe a „Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság” szöveg,

j) 328. § (2) bekezdésében a „törvényszéknél” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi bíróságnál”

szöveg,

k) 341. § e) pontjában a „Munkaügyi” szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Munkaügyi” szöveg,

l) 349. § (4) bekezdésében, 359/A. § (1) és (2) bekezdésében a „munkaügyi bíróság” szövegrészek helyébe a

„közigazgatási és munkaügyi bíróság” szöveg,

m) 358/A. § (1) bekezdésében a „munkaügyi bíróság” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi bíróság

munkaügyi perben hozott” szöveg,

n) 367. §-ában a „munkaügyi” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi”, a „helyi bíróság” szövegrész

helyébe a „járásbíróság” szöveg,

o) 394/C. §-ában a „2014. február 1.” szövegrész helyébe a „2014. július 1.” szöveg

lép.

(15) Hatályát veszti a Pp. 73/A. § (1) bekezdés b) pontjának bb) alpontjában az „i),”szövegrész.

(16) Hatályát veszti a Pp. 23. § (1) bekezdés i) pontja, valamint 326. § (9) bekezdése.

2. A Polgári Törvénykönyv hatálybalépésérõl és végrehajtásáról szóló

1960. évi 11. törvényerejû rendelet módosítása

2. § (1) A Polgári Törvénykönyv hatálybalépésérõl és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejû rendelet

(a továbbiakban: Ptké.) a 19. §-t követõen kiegészül a következõ alcímmel és 19/A. §-sal:

„Egyesületek
[A Ptk. 63. § (7) bekezdéséhez]

19/A. § A legfõbb szerv megismételt ülésének határozatképességére vonatkozó rendelkezés a megismételt taggyûlés

esetében akkor is irányadó, ha az egyesület legfõbb szervének egyébként nem a taggyûlést, hanem az általa legfõbb

szervként választott testületet kell tekinteni.”

(2) A Ptké.

a) 27. § (1) bekezdésében a „helyi bíróság (városi, fõvárosi kerületi bíróság, a továbbiakban: helyi bíróság)”

szövegrész helyébe a „járásbíróság (kerületi bíróság, a továbbiakban együtt: járásbíróság)” szöveg,

b) 28. § (3) bekezdésében a „helyi bíróságnál” szövegrész helyébe a „járásbíróságnál”, a „helyi bírósághoz”

szövegrész helyébe a „járásbírósághoz” szöveg,

c) 28. § (4) bekezdésében a „helyi bíróságnál” szövegrész helyébe a „járásbíróságnál”, a „helyi bíróság” szövegrész

helyébe a „járásbíróság” szöveg,

d) 71. §-ában a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg

lép.

3. A polgári perrendtartás módosításáról szóló 1972. évi 26. törvényerejû rendelet módosítása

3. § A polgári perrendtartás módosításáról szóló 1972. évi 26. törvényerejû rendelet

a) 64. § (3) bekezdésében a „helyi bíróságot” szövegrész helyébe a „járásbíróságot” szöveg,

b) 64. § (4) bekezdésében a „munkaügyi bíróságot” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi bíróságot”

szöveg, valamint a „munkaügyi bíróság” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi bíróság” szöveg

lép.
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4. A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejû rendelet módosítása

4. § A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejû rendelet

a) 68. § (6) bekezdésében a „megyei bíróságnak” szövegrész helyébe a „törvényszéknek” szöveg, a „helyi

bíróságnak” szövegrész helyébe a „járásbíróságnak” szöveg,

b) 68/A. § (1) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

c) 74. § (2) bekezdés a) és b) pontjában a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg

lép.

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

5. § A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 15/D. § (3) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a

„járásbíróság” szöveg lép.

6. A sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény módosítása

6. § A sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény

a) 4. § (3) és (4) bekezdésében a „munkaügyi” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi” szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében a „munkaügyi” szövegrészek helyébe a „közigazgatási és munkaügyi” szöveg, a „Fõvárosi

Munkaügyi” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi” szöveg,

c) 5. § (2) bekezdésében a „munkaügyi” szövegrészek helyébe a „közigazgatási és munkaügyi” szöveg

lép.

7. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosítása

7. § A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

a) 33/A. § (5) bekezdésében a „törvényszéktõl” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi bíróságtól”

szöveg,

b) 33/A. § (7) bekezdésében a „törvényszéknél” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi bíróságnál”

szöveg,

c) 33/C. § (1) bekezdésében a „törvényszékhez” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi bírósághoz”

szöveg

lép.

8. Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

8. § (1) Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 56. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A jogszabálysértõ önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárás, valamint a helyi

önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztása miatti nemperes eljárás illetékmentes.”

(2) Az Itv. a „Felhatalmazás” alcímet megelõzõen a következõ 99/G. §-sal egészül ki:

„99/G. § E törvénynek az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXI. törvénnyel

megállapított 56. § (5) bekezdését a 2013. január 1-jén folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

(3) Az Itv. 39. § (3) bekezdés a) pontjában a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg lép.

9. A Magyar Köztársaság területén ideiglenesen tartózkodott szovjet csapatok,

illetõleg azok állományába tartozó személyek által okozott károk megtérítése iránti igények

bírósági úton történõ érvényesítésérõl szóló 1991. évi XXX. törvény módosítása

9. § A Magyar Köztársaság területén ideiglenesen tartózkodott szovjet csapatok, illetõleg azok állományába tartozó

személyek által okozott károk megtérítése iránti igények bírósági úton történõ érvényesítésérõl szóló 1991. évi

XXX. törvény 3. §-ában a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg lép.
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10. A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérõl szóló 1991. évi XXXII. törvény

módosítása

10. § A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérõl szóló 1991. évi XXXII. törvény 13. § (1) bekezdésében

a „törvényszéknek” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi bíróságnak” szöveg lép.

11. A közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény módosítása

11. § (1) A közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés

lép:

„(2) A közjegyzõ végzése a jogorvoslat szempontjából a járásbíróság végzésével azonos hatályú. A közremûködést

kérõ fél a végzés ellen fellebbezéssel élhet; a fellebbezést a végzést hozó közjegyzõnél kell elõterjeszteni és a

törvényszékhez kell címezni. A bíróság határozata ellen felülvizsgálatnak nincs helye.”

(2) A Kjtv. 116. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A közjegyzõi okirat kijavítását elrendelõ végzést a kijavított okiratra és lehetõleg annak kiadmányaira is fel kell

jegyezni. Ha a kiadmányokat már kibocsátották, a közjegyzõ új, a kijavított szöveget tartalmazó kiadmányokat

bocsáthat ki. A kijavítás tárgyában hozott végzés ellen fellebbezésnek csak akkor van helye, ha a közjegyzõ a kijavítás

iránti kérelmet elutasította, vagy az hivatalból történt. A fellebbezésre és a bíróság eljárására az 5. § (2) bekezdésében

foglaltak az irányadóak.”

(3) A Kjtv. 157. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„157. § A magyar külképviseleti hatóság okirat elkészítésénél és tanúsítvány kiállításánál e törvény szerint jár el.

A közremûködés megtagadása, továbbá a kijavítás tárgyában hozott végzés elleni fellebbezésre és a bíróság eljárására

az 5. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadóak azzal, hogy a másodfokú eljárásra a Fõvárosi Törvényszék

kizárólagosan illetékes.”

(4) A Kjtv.

a) 12. § (1) bekezdésében a „helyi bíróságnak” szövegrész helyébe a „járásbíróságnak” szöveg,

b) 172. § (1) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg

lép.

12. Az életüktõl és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló

1992. évi XXXII. törvény módosítása

12. § Az életüktõl és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény

14. § d) pontjában a „törvényszék” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi bíróság” szöveg, a „Fõvárosi

Törvényszék” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság” szöveg lép.

13. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítása

13. § A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 5/A. § (3) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésében, 9. §

(2) bekezdésében, 11. § (4) bekezdésében a „Fõvárosi Törvényszéktõl” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Közigazgatási

és Munkaügyi Bíróságtól” szöveg lép.

14. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

14. § Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény

a) 16/A. § (11) bekezdésében a „helyi bíróságnál” szövegrész helyébe a „járásbíróságnál” szöveg,

b) 45/A. § (7) bekezdésében a „helyi bíróságon” szövegrész helyébe a „járásbíróságon” szöveg

lép.

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

15. § A Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 71. § (1) bekezdésében a „helyi bíróságnak” szövegrész helyébe a

„járásbíróságnak” szöveg lép.
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16. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

16. § (1) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 263. § (2) bekezdés elsõ mondata helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„A végrehajtási ügyintézõt a törvényszék elnöke pályázat útján nevezi ki, a kinevezésre a 233. § (1) bekezdés

a)–d) pontját és (2)–(4) bekezdését, valamint a 234. § (2) bekezdését, az eskütételre a 256. § (2) bekezdését kell

alkalmazni azzal, hogy a végrehajtási ügyintézõnek felsõfokú iskolai végzettséggel kell rendelkeznie és végrehajtási

ügyintézõi vizsgát kell tennie a végrehajtási ügyintézõi ismeretekbõl.”

(2) A Vht. a 306/A. §-t követõen a következõ 306/B. §-sal egészül ki:

„306/B. § E törvénynek az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXI. törvénnyel

megállapított 233. § (1) bekezdés e) pontját a 2013. január 1-jét követõen kiírt önálló bírósági végrehajtói és

törvényszéki végrehajtói álláspályázatok alapján történt bírósági végrehajtói kinevezések esetén kell alkalmazni.”

(3) A Vht.

a) 16. § b) pontjában a „helyi bíróság (városi, kerületi bíróság; a továbbiakban együtt: helyi bíróság)” szövegrész

helyébe a „járásbíróság (kerületi bíróság; a továbbiakban együtt: járásbíróság)” szöveg,

b) 16. § c) pontjában, 16. § e)–l) pontjában, 20. § (1) bekezdésében, 23/A. § (1) és (2) bekezdésében, 23/B. §

(1) bekezdésének a)–c) pontjában és (2) bekezdésének a) és b) pontjában, 31/C. § (2) bekezdés nyitó

szövegrészében, 31/E. § (2) bekezdésében, 232. § (1) és (2) bekezdésében és 235. § (2) bekezdésében a „helyi

bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

c) 123. § (2) bekezdésében az „az ingóságot” szövegrész helyébe az „a dolgot” szöveg,

d) 123. § (3) bekezdésében az „az ingóság” szövegrész helyébe az „a dolog” szöveg,

e) 183. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „helyi bírósághoz” szövegrész helyébe a „járásbírósághoz” szöveg,

f) 225. § (6) bekezdésében a „helyi bíróságot” szövegrész helyébe a „járásbíróságot” szöveg,

g) 226. § (5) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrészek helyébe a „járásbíróság” szöveg,

h) 232. § (3) bekezdésében a „helyi bíróságnak” szövegrész helyébe a „járásbíróságnak” szöveg,

i) 233. § (1) bekezdés e) pontjában a „felsõfokú iskolai végzettséggel” szövegrész helyébe az „egyetemi jogi

végzettséggel” szöveg,

j) 239. § (4) bekezdésében a „kinevezés érvénytelenségét” szövegrész helyébe a „szolgálat megszûnését” szöveg,

k) 240/D. § (1) bekezdésében az „árverést nem tarthat” szövegrész helyébe a „hagyományos ingóárverést

(118–129. §) nem tarthat, árverési jegyzõkönyvet nem készíthet” szöveg,

l) 250. § (2) bekezdés b) pontjában az „e névjegyzékek adatairól és az adatváltozásokról tájékoztatja a minisztert,”

szövegrész helyébe az „e névjegyzékek adatairól és az adatváltozásokról tájékoztatja a minisztert és ellenõrzi

a névjegyzékekbe való felvétel feltételeinek folyamatos fennállását,” szöveg,

m) 254/C. § (2) bekezdés b) pontjában a „helyi bíróságnak” szövegrész helyébe a „járásbíróságnak” szöveg,

n) 263. § (1) bekezdésében a „helyi bíróságnál” szövegrész helyébe a „járásbíróságnál” szöveg,

o) 305. § (6) bekezdésében a „2013. január 1-jétõl szolgáltatott és nyilvántartott tényadatok” szövegrész helyébe

a „2013. augusztus 1-jét követõen érkezett végrehajtási ügyek nyilvántartott adatainak” szöveg és a

„2013. január 1-jét megelõzõen szolgáltatott és nyilvántartott adatok” szövegrész helyébe a „2013. augusztus 1-jét

megelõzõen érkezett végrehajtási ügyek nyilvántartott adatai” szöveg

lép.

(4) Hatályát veszti a Vht.

a) 239. § (5) bekezdésében az „a (3) bekezdés a)–d) pontjában foglalt,”,

b) 239. § (6) bekezdésében az „és a végrehajtói kinevezés érvénytelenségének”,

c) 240/A. § (1) bekezdésében a „ , kinevezésének érvénytelenségét állapították meg”,

d) 305. § (3) bekezdés elsõ mondatában az „és értékesítésére”

szövegrész.

17. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról

szóló 1994. évi LXIV. törvény módosítása

17. § A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló 1994. évi

LXIV. törvény

a) 7. § (4) bekezdésében a „megyei (fõvárosi)” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi” szöveg,

37142 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 180. szám



b) 13. § (2b) bekezdésében a „munkaügyi bírósághoz” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi

bírósághoz” szöveg,

c) 13. § (5) bekezdésében a „munkaügyi bírósághoz” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi bírósághoz”

szöveg

lép.

18. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosítása

18. § A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény

a) 2. § (3) bekezdésében a „munkaügyi bíróság” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi bíróság” szöveg,

b) 2. § (4) bekezdésében a „munkaügyi bíróság” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi bíróság” szöveg,

valamint a „Fõvárosi Munkaügyi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság”

szöveg

lép.

19. A választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény módosítása

19. § A választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény

a) 37. § (3) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

b) 37. § (4) bekezdésében a „helyi bíróságot” szövegrész helyébe a „járásbíróságot” szöveg

lép.

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

20. § A szabadalmi ügyvivõkrõl szóló 1995. évi XXXII. törvény 24/G. § (1) bekezdésében a „Fõvárosi Törvényszék” szövegrész

helyébe a „Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság” szöveg lép.

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

21. § A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/E. §-a a következõ (4) és (5) bekezdésekkel

egészül ki:

„(4) A Hivatal bevételeivel önállóan gazdálkodik, azokat mûködésének fedezetére használja fel.

(5) A Hivatal bevételeibõl – legfeljebb a tényleges adott évi bevétel öt százalékának megfelelõ mértékig – tartalékot

képezhet. Az így képzett tartalék a megképzésének évét követõ második év végéig kizárólag a Hivatal mûködésének

fedezetére használható fel, és az más célra nem vonható el.”

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

22. § A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (7) bekezdésében a „városi

bírósághoz” szövegrész helyébe a „járásbírósághoz” szöveg lép.

23. Az igazságügyi szakértõi kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény módosítása

23. § (1) Az igazságügyi szakértõi kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Iszktv.) 34. § (3) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(3) A cselekmény elévült, ha

a) a kezdeményezõ a cselekménynek a tudomására jutásától számított hat hónap alatt az etikai eljárást nem

kezdeményezte vagy

b) a cselekmény befejezése óta két év eltelt.”
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(2) Az Iszktv. 38. § (7) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés a következõ

d) ponttal egészül ki:

[Az etikai tanács a (2) bekezdés c) pontja szerinti határozatot hoz, ha]

„c) a cselekmény elévülése miatt az eljárás megindítását meg kellett volna tagadni,

d) a panaszolt szakértõ kamarai tagsága megszûnt.”

(3) Az Iszktv. 48/F. § (4) bekezdésében a „törvényszék” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi bíróság” szöveg lép.

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

24. § A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 37. § (6) bekezdésében a „Fõvárosi Törvényszék”

szövegrész helyébe a „Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság” szöveg lép.

25. A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény módosítása

25. § A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény

a) 42. § (1) bekezdésében a „helyi bíróságnál” szövegrész helyébe a „járásbíróságnál” szöveg,

b) 43. § (1) bekezdésében a „helyi bíróságnál” szövegrész helyébe a „járásbíróságnál” szöveg,

c) 43. § (2) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg

lép.

26. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény

módosítása

26. § A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény

a) 65/A. § (3) bekezdésében és 65/B. § (5) bekezdésében a „Fõvárosi Törvényszék” szövegrész helyébe a „Fõvárosi

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság” szöveg,

b) 85. § (3) bekezdésében a „törvényszék” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi bíróság” szöveg

lép.

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

27. § A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 66/N. § (3) bekezdésében

a „munkaügyi” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi” szöveg lép.

28. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

28. § Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 137. §-a a következõ f) és

g) ponttal egészül ki:

(Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

„f) a munkaadónak a munkavállalóval szembeni, a szerzõdés, illetve a munkaviszony feltételeire vonatkozó

tájékoztatási kötelezettségérõl szóló, 1991. október 14-i 91/533/EGK tanácsi irányelv,

g) a munkaidõ-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv.”

29. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások

fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

29. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló

1997. évi LXXX. törvény 43. § (1) bekezdése a következõ k) ponttal egészül ki:

[A 42. § (1) bekezdés alapján nyilvántartásba vett adatokból]

„k) a munkavállalót munkaviszonyának fennállására tekintettel kamarai nyilvántartásba, névjegyzékbe vevõ, illetve

a munkavállaló munkaviszonyban töltött szakmai gyakorlatát kamarai eljárásban vizsgáló szakmai kamarák

a munkaviszony fennállásának ellenõrzése érdekében az a) és d) pont”

(szerinti adatok igénylésére jogosultak.)
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30. A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

30. § A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 77. § (3) bekezdésében a „munkaügyi

bíróság” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi bíróság” szöveg lép.

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

31. § (1) A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 130. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Kúria a kifogást soron kívül bírálja el. A Kúria az Országos Választási Bizottság határozatát helybenhagyja,

vagy azt megsemmisíti, és az Országos Választási Bizottságot új eljárásra utasítja. A Kúria elrendeli határozatának

a Magyar Közlönyben való közzétételét.”

(2) A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény a következõ 157. §-sal egészül ki:

„157. § E törvénynek az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXI. törvénnyel

megállapított 130. § (2) bekezdését a 2013. január 1-jén folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

(3) A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény

a) 20/E. § (5) bekezdésében a „helyi bíróságnak” szövegrész helyébe a „járásbíróságnak” szöveg,

b) 146. § (1) bekezdésében a „helyi bírósághoz” szövegrész helyébe a „járásbírósághoz” szöveg,

c) 146. § (2) bekezdésében a „helyi bírósághoz” szövegrész helyébe a „járásbírósághoz” szöveg

lép.

32. Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

32. § Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 201. § (3) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrészek helyébe

a „járásbíróság” szöveg lép.

33. Az ügyvédekrõl szóló 1998. évi XI. törvény módosítása

33. § (1) Az ügyvédekrõl szóló 1998. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ügyvédi tv.) 16. § (2) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(2) Az eskü szövege a következõ: „Én (az eskütevõ neve) esküszöm, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez

hû leszek, jogszabályait megtartom. Ügyvédi hivatásom gyakorlása során szakmai kötelességeimet lelkiismeretesen

és a legjobb tudásom szerint, ügyfelem érdekében eljárva teljesítem és az ennek során tudomásomra jutott titkot

megõrzöm. (Az eskütevõ meggyõzõdése szerint.) Isten engem úgy segéljen!””

(2) Az Ügyvédi tv. 60. § (5) bekezdésében a „Fõvárosi Törvényszék” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Közigazgatási

és Munkaügyi Bíróság” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az Ügyvédi tv. 16. § (2a) bekezdése.

34. A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosítása

34. § (1) A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) a következõ 69/A. és 69/B. §-sal egészül ki:

„69/A. § (1) A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság és a büntetés-végrehajtási szervezet (e cím alkalmazásában

a továbbiakban együtt: kapcsolattartó szervezet) egymással az írásbeli kapcsolatot elektronikus úton tarthatja.

(2) Az (1) bekezdés alapján

a) a bíróságok,

b) a bíróság és

ba) az ügyészség,

bb) a nyomozó hatóság,

bc) a büntetés-végrehajtási szervezet

közötti elektronikus kapcsolattartás során a hivatalos iratok elektronikus kézbesítését a biztonságos kézbesítési

szolgáltatás [70. § (1) bekezdés f) pont] útján (a továbbiakban: kézbesítési rendszer) kell végezni. A kapcsolattartó

szervezet az erre szolgáló informatikai rendszer alkalmazásával biztosítja, hogy a kézbesítési rendszer útján

folyamatosan lehessen kapcsolatot tartani. Az Országos Bírósági Hivatal a bíróság és más kapcsolattartó szervezet

közötti elektronikus kapcsolattartás biztosítása céljából jogosult a hozzá érkezett adatok kezelésére.
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(3) A kapcsolattartó szervezetek az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló informatikai rendszerük által támogatott

dokumentumformátumokat a szervezet központi honlapján közzéteszik.

(4) A kapcsolattartó szervezet a küldendõ hivatalos iratot szervezeti elektronikus aláírással vagy minõsített

elektronikus aláírással látja el, kivéve, ha a biztonságos kézbesítési szolgáltatás más módon biztosított. E törvény

minõsített elektronikus aláírás alkalmazását kötelezõvé teheti. A szervezeti elektronikus aláírással ellátott hivatalos irat

közokiratnak minõsül.

(5) A kézbesítési rendszer útján a kapcsolattartó szervezet által küldött hivatalos irat és melléklete informatikai

szempontból ellenõrzésre kerül, és ha az nem felel meg a másik kapcsolattartó informatikai követelményeinek, errõl

a hivatalos irat kézbesítését kezdeményezõ közvetlenül értesítést kap. Ha a kézbesítendõ hivatalos irat és melléklete

az informatikai követelményeknek megfelel, errõl a kézbesítést kezdeményezõ a kézbesítési rendszer útján értesítést

kap. Ez esetben az értesítés a következõ adatokat tartalmazza:

a) a feladó elnevezése,

b) a címzett elnevezése,

c) a hivatalos irat kézbesítési rendszer útján kapott érkeztetési száma,

d) a befogadás idõpontja és

e) a hivatalos irat azonosítására alkalmas információ.

(6) A kapcsolattartó szervezet a hozzá érkezett hivatalos iratról a feladó részére – automatizáltan – a kézbesítési

rendszer útján érkeztetési igazolást küld, amely tartalmazza:

a) a hivatalos irat kézbesítési rendszer útján kapott érkeztetési számát,

b) a hivatalos irat kapcsolattartó általi megnevezését,

c) a hivatalos irat érkeztetésének idõpontját – nap, óra, perc pontossággal meghatározva – és a hivatalos irat

érkeztetési azonosító számát.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott érkeztetési igazolásban megjelölt idõpontban a hivatalos iratot kézbesítettnek

kell tekinteni. Ha a hivatalos irat papír alapon is megküldésre került, és az így megküldött hivatalos irat beérkezésének

az idõpontja megelõzte az elektronikus kézbesítést, akkor a hivatalos irat a papír alapú hivatalos irat beérkezésének

idõpontjában tekintendõ kézbesítettnek.

(8) A törvény vagy a bíróság által meghatározott határidõbe nem számít bele az a nap, amelynek során legalább négy

órán át fennálló, a kézbesítési rendszerben, illetve a kapcsolattartó szervezet informatikai rendszerében fellépõ

üzemzavar akadályozta az elektronikus kapcsolattartást. Az üzemzavar idején a kapcsolattartó szervezeteket a

kézbesítési rendszer útján a kézbesítés megkísérlésekor errõl értesíteni kell. Üzemzavarnak kell tekinteni a tervezett

leállást is. A kapcsolattartó szervezet köteles a szervezet központi honlapján legalább hetvenkét órával megelõzõen

közzé tenni a tervezett leállás idõpontját és tartamát.

69/B. § (1) Ahol e törvény elektronikus kapcsolattartást rendel vagy arra lehetõséget biztosít, az elektronikus

kapcsolattartásra – e törvény eltérõ rendelkezése hiányában – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános

szabályairól szóló törvény elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.

(2) A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság és a büntetés-végrehajtási szervezet az alábbi, a közigazgatási

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti szabályozott elektronikus ügyintézési

szolgáltatásokat nyújthatja az ott meghatározott szabályok szerint, illetve az alábbi szabályozott elektronikus

ügyintézési szolgáltatásokat veheti igénybe az ott meghatározott, az elektronikus ügyintézési felügyelet által

nyilvántartásba vett szolgáltatótól:

a) azonosítási szolgáltatás,

b) kézbesítési szolgáltatás,

c) elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása,

d) papír alapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá,

e) elektronikus iratról hiteles elektronikus másolat készítése,

f) elektronikus iratról hiteles, más formátumú elektronikus másolat készítése,

g) központi azonosítási ügynök,

h) összerendelési nyilvántartás.”

(2) A Be. 70. §-a a következõ (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) A 69/A. § (1) bekezdése alapján létrejött elektronikus kapcsolattartás során a bíróság részére a hivatalos iratot a

kézbesítési rendszer alkalmazásával az Országos Bírósági Hivatal útján kell megküldeni.”
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(3) A Be. 219. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A vádirat benyújtásához fûzõdõ joghatások a papír alapon benyújtott vádirat bírósághoz történõ beérkezéséhez

kötõdnek, kivéve, ha az ügyészség a vádiratot minõsített elektronikus aláírással látta el, és annak benyújtása a

kézbesítési rendszeren keresztül történt.”

(4) A Be. 604. § (2) bekezdése a következõ q) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap az igazságügyért felelõs miniszter, hogy)

„q) az elektronikus bírósági iratkezelés részletes szabályait rendeletben állapítsa meg,”

(5) A Be.

a) 13. § (1) bekezdésében, 13. § (2) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében, 14. § (3) bekezdésében, 14. §

(4) bekezdésében, 15. §-ában, 17. § (5) bekezdésében, 17. § (6) bekezdésében, 18. § (3) bekezdésében a „helyi

bíróság” szövegrészek helyébe a „járásbíróság” szöveg,

b) 20. § (2) bekezdés a) pontjában a „helyi bíróságok” szövegrész helyébe a „járásbíróságok” szöveg,

c) 20. § (2) bekezdés b) pontjában a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg, valamint a „helyi

bíróságok” szövegrész helyébe a „járásbíróságok” szöveg,

d) 20. § (2) bekezdés c) pontjában a „helyi bíróságok” szövegrészek helyébe a „járásbíróságok” szöveg,

e) 208. § (1) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

f) 208. § (2) bekezdésében a „helyi bíróságon” szövegrész helyébe a „járásbíróságon” szöveg,

g) 241. § (2) bekezdésében a „helyi bíróságon” szövegrész helyébe a „járásbíróságon” szöveg,

h) 241. § (3) bekezdésében a „helyi bíróságon” szövegrész helyébe a „járásbíróságon” szöveg,

i) 262/B. § (3) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

j) 271. § (1) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

k) 277. §-ában a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

l) 411. § (1) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

m) 566. § (1) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

n) 601. § (1) bekezdésében a „helyi bíróságról” szövegrész helyébe a „járásbíróságról” szöveg, valamint a „kerületi és

a városi” szövegrész helyébe a „kerületi” szöveg

lép.

35. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása

35. § A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 32. § (4) bekezdésében a „helyi bírósághoz” szövegrész helyébe

a „járásbírósághoz” szöveg lép.

36. Az egyes elkobzott dolgok közérdekû felhasználásáról szóló 2000. évi XIII. törvény módosítása

36. § Az egyes elkobzott dolgok közérdekû felhasználásáról szóló 2000. évi XIII. törvény 6. § (5) bekezdésében a „helyi

bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg lép.

37. A helyi önkormányzati képviselõk jogállásának egyes kérdéseirõl szóló 2000. évi XCVI. törvény

módosítása

37. § A helyi önkormányzati képviselõk jogállásának egyes kérdéseirõl szóló 2000. évi XCVI. törvény

a) 10. § (1) bekezdésében a „törvényszéktõl” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi bíróságtól” szöveg,

b) 10. § (3) bekezdésében a „törvényszéknél” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi bíróságnál” szöveg

lép.

38. A büntetõeljárásban részt vevõk, az igazságszolgáltatást segítõk Védelmi Programjáról szóló

2001. évi LXXXV. törvény módosítása

38. § A büntetõeljárásban részt vevõk, az igazságszolgáltatást segítõk Védelmi Programjáról szóló 2001. évi LXXXV. törvény

12. § (2) bekezdésében a „Fõvárosi Törvényszék” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság”

szöveg lép.
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39. A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló

2001. évi XCV. törvény módosítása

39. § A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény

223. § (3) bekezdésében a „munkaügyi” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi” szöveg lép.

40. A közvetítõi tevékenységrõl szóló 2002. évi LV. törvény módosítása

40. § (1) A közvetítõi tevékenységrõl szóló 2002. évi LV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 39/A. §-a helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„39/A. § (1) A névjegyzékbe 2010. január 1. napját megelõzõen felvett természetes személy a közvetítõi szakmai

képzés elvégzését legkésõbb 2013. december 31. napjáig köteles igazolni a miniszternek. Ennek hiányában a

természetes személyt törölni kell a névjegyzékbõl.

(2) Aki a közvetítõi szakmai képzés elvégzését az (1) bekezdés szerint igazolta, annak az elsõ továbbképzési idõszak

2014. január 1. napján kezdõdik; ha a szakmai képzés elvégzése és 2014. január 1. napja között továbbképzésen vett

részt, az továbbképzési kötelezettségének teljesítésébe beszámít.”

(2) A Kvtv. 38/B. § (3) bekezdésében a „felek” szövegrész helyébe a „peres vagy nemperes bírósági eljárás felei” szöveg lép.

41. Az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását

és a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló 2003. évi XXI. törvény módosítása

41. § Az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló

eljárás kialakításáról szóló 2003. évi XXI. törvény 23. § (2) bekezdésében a „munkaügyi” szövegrész helyébe a

„közigazgatási és munkaügyi” szöveg lép.

42. Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

42. § Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény

a) 71. § (3) bekezdésében a „törvényszék” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi bíróság” szöveg,

b) 146. § (4) bekezdésében és 159. § (2) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg

lép.

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

43. § Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény

a) 33. § (7) bekezdésében, 35. § (3) bekezdésében, 36. §-ában, 37. § (3) bekezdésében, 42. § (2) bekezdésében,

44. § (5) bekezdésében, 46. § (2) bekezdésében, 47. § (6) bekezdésében, 47. § (7) bekezdésében és 59. §

(9) bekezdésében a „Fõvárosi Törvényszék” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság”

szöveg,

b) 33. § (7) bekezdésében, 35. § (3) bekezdésében, 36. §-ában és 59. § (9) bekezdésében a „Fõvárosi Törvényszékhez”

szövegrész helyébe a „Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz” szöveg,

c) 42. § (2) bekezdésében a „Fõvárosi Törvényszéktõl” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi

Bíróságtól” szöveg

lép.

44. Az európai részvénytársaságról szóló 2004. évi XLV. törvény módosítása

44. § Az európai részvénytársaságról szóló 2004. évi XLV. törvény 45. § (5) bekezdésében a „munkaügyi” szövegrész helyébe

a „közigazgatási és munkaügyi” szöveg lép.
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45. A polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történõ bizonyításfelvételrõl szóló, Hágában,

1970. március 17. napján kelt Egyezmény kihirdetésérõl szóló 2004. évi CXVI. törvény módosítása

45. § A polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történõ bizonyításfelvételrõl szóló, Hágában, 1970. március 17. napján

kelt Egyezmény kihirdetésérõl szóló 2004. évi CXVI. törvény 4. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „helyi bíróságot”

szövegrész helyébe a „járásbíróságot” szöveg lép.

46. A kutatás-fejlesztésrõl és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény módosítása

46. § A kutatás-fejlesztésrõl és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 30/G. § (1) bekezdésében

a „30 nap” szövegrész helyébe a „45 nap” szöveg lép.

47. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

módosítása

47. § A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

a) 23. § (3) bekezdés b) pontjában, 24. § (1) bekezdésében és 24. § (2) bekezdésében a „Fõvárosi Ítélõtábla”

szövegrészek helyébe a „Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság” szöveg,

b) 144. § (3) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

c) 169/J. § (3) bekezdésében a „Fõvárosi Törvényszék” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi

Bíróság” szöveg

lép.

48. A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási

nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény módosítása

48. § (1) A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban

alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Pntv.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(2) A bírósági felülvizsgálattal megtámadható végzés ellen benyújtott kérelem tárgyában a közigazgatási és

munkaügyi bíróság nemperes eljárásban végzéssel határoz.”

(2) A Pntv. 2. § (1) bekezdésében a „törvényszék” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi bíróság” szöveg lép.

49. Az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló 2005. évi XLVII. törvény módosítása

49. § (1) Az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) a 4/B. §-t követõen

a következõ 4/C. §-sal egészül ki:

„4/C. § (1) Az igazságügyi szakértõ az igazságügyi szakértõi névjegyzékbe vételét követõ 6 hónapon belül a miniszter

vagy képviselõje jelenlétében esküt tesz.

(2) A szakértõi eskü az egyes közjogi tisztségviselõk esküjérõl és fogadalmáról szóló törvényben foglalt eskü

szövegébõl és az annak elsõ mondatát követõen a következõ szövegbõl áll: „Hivatásom gyakorlása során szakmai

kötelességeimet lelkiismeretesen és a legjobb tudásom szerint teljesítem.”

(3) Az egyes közjogi tisztségviselõk esküjérõl és fogadalmáról szóló törvényben foglalt eskü szövegében szereplõ

tisztség megnevezése az eskü tétele során: igazságügyi szakértõ.”

(2) A Szaktv. 5. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Az igazságügyi szakértõi névjegyzéket vezetõ hatóság az igazságügyi szakértõ 2. számú melléklet 1. pont

a)–d) alpontjaiban szereplõ adatait a kirendelõ hatóság megkeresésére, az igazságügyi szakértõvel való

kapcsolattartás újrafelvétele, az igazságügyi szakértõ bírságolása vagy a bírság végrehajtása céljából átadja a

kirendelõ hatóságnak.”

(3) A Szaktv. 8. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az igazságügyi szakértõi névjegyzéket vezetõ hatóság az (1) bekezdés a) és b) pontja esetében az igazságügyi

szakértõt az érintett szakterületrõl törli.”
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(4) A Szaktv.

a) 3. § (1) bekezdésében az „a)–d)” szövegrész helyébe az „a)–e)”,

b) 3. § (7) bekezdés c) pontjában a „(7) bekezdés” szövegrész helyébe a „(8) bekezdés”,

c) 17/A. § (3) és (4) bekezdésében az „5 napon” szövegrész helyébe a „8 napon”,

d) 17/A. § (5) bekezdésében a „költségelõleg megfizetésének igazolását” szövegrész helyébe a „költségelõleget”,

e) 29. § (4) bekezdésében a „zárómondatát megelõzõ” szövegrész helyébe az „elsõ mondatát követõen a”

szöveg lép.

50. Az igazságügyi szakértõ nemperes eljárásban történõ kirendelésérõl és ezzel összefüggésben

a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló

2005. évi XLVIII. törvény módosítása

50. § Az igazságügyi szakértõ nemperes eljárásban történõ kirendelésérõl és ezzel összefüggésben a Polgári

Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 2005. évi XLVIII. törvény 1. § (3) bekezdésében a „helyi

bíróságnál” szövegrész helyébe a „járásbíróságnál” szöveg lép.

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

módosítása

51. § A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 27. § (11) bekezdés

a) pontjában a „helyi bíróságnak” szövegrész helyébe a „járásbíróságnak” szöveg lép.

52. Az európai szövetkezetrõl szóló 2006. évi LXIX. törvény módosítása

52. § Az európai szövetkezetrõl szóló 2006. évi LXIX. törvény 46. § (5) bekezdésében a „munkaügyi bírósághoz” szövegrész

helyébe a „közigazgatási és munkaügyi bírósághoz” szöveg lép.

53. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló

2007. évi I. törvény módosítása

53. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi

I. törvény

a) 51. § (3) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

b) 52. § (4) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

c) 54. § (1) bekezdésében a „helyi bíróságnál” szövegrész helyébe a „járásbíróságnál” szöveg

lép.

54. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló

2007. évi II. törvény módosítása

54. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény

a) 54. § (4) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

b) 55. § (3) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

c) 57. § (4) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

d) 58. § (1) bekezdésében a „helyi bíróságnál” szövegrész helyébe a „járásbíróságnál” szöveg,

e) 61/A. § (2) bekezdésében a „helyi bíróságnál” szövegrész helyébe a „járásbíróságnál” szöveg,

f) 80. § (3) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság”

szöveg

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

55. § A mûsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény

a) 40. § (11) bekezdés b) és c) pontjában, 40. § (12) bekezdésében, 43/E. § (2) bekezdésében, 43/J. § (4) bekezdésében

a „Fõvárosi Ítélõtábla” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság” szöveg,

b) 43/E. § (2) bekezdésében és 43/J. § (2) bekezdésében a „Fõvárosi Ítélõtáblától” szövegrész helyébe a „Fõvárosi

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól” szöveg,

c) 43/J. § (3) bekezdésében és 43/K. § (4) bekezdésében a „Fõvárosi Ítélõtábla” szövegrészek helyébe a „Fõvárosi

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság” szöveg,

d) 43/L. § (2) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi

Bíróság” szöveg

lép.

56. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

56. § A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 32. § (1) bekezdés b) pontjában a „törvényszék” szövegrész helyébe

a „közigazgatási és munkaügyi bíróság” szöveg lép.

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

57. § A közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 17. § (1) bekezdés b)

pontjában a „törvényszéktõl” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi bíróságtól” szöveg lép.

58. Az egyes közjegyzõi nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény módosítása

58. § Az egyes közjegyzõi nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény

a) 3. § (4) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

b) 13. § (1) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg

lép.

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

59. § A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény

a) 5. § (2) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

b) 7. § (2) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

c) 61. § (5) bekezdésében az „október 1-jén és a 71. § (2) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba, a 65. § (5)

bekezdése” szövegrész helyébe az „október 1-jén lép hatályba, a 65. § (5) bekezdése és 71. § (2) bekezdése” szöveg

lép.

60. A hozzátartozók közötti erõszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény

módosítása

60. § A hozzátartozók közötti erõszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény

a) 7. § (2) bekezdésében a „helyi bíróságnál” szövegrész helyébe a „járásbíróságnál” szöveg,

b) 12. § (2) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

c) 13. § (3) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg

lép.
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61. Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló

2009. évi LXXIV. törvény módosítása

61. § Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló 2009. évi

LXXIV. törvény 21. § (6) bekezdésében a „Fõvárosi Munkaügyi Bírósághoz” szövegrész helyébe a „Fõvárosi

Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz” szöveg lép.

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

62. § A minõsített adat védelmérõl szóló 2009. évi CLV. törvény 11. § (3) bekezdésében a „Fõvárosi Törvényszékhez”

szövegrész helyébe a „Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz” szöveg lép.

63. A gondnokoltak nyilvántartásáról szóló 2010. évi XVIII. törvény módosítása

63. § A gondnokoltak nyilvántartásáról szóló 2010. évi XVIII. törvény

a) 3. §-ában az „Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala” szövegrész helyébe az „Országos Bírósági Hivatal”

szöveg,

b) 12. § (2) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg

lép.

64. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása

64. § A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 113. § (1) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe

a „járásbíróság” szöveg lép.

65. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

65. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 64. § (3) bekezdésében a „helyi bíróságnak” szövegrész

helyébe a „járásbíróságnak” szöveg lép.

66. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény módosítása

66. § A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény

a) 1. § (4) bekezdésében a „13. §” szövegrész helyébe a „13. § (1) bekezdése” szöveg,

b) 10. § (1) bekezdés c) pontjában a „12. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „12. § (2) és (3) bekezdésében”

szöveg,

c) 14. § (1) és (2) bekezdésében a „12. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „12. § (2) vagy (3) bekezdése” szöveg,

d) 28/A. § a) pontjában az „elrendelte” szövegrész helyébe az „elrendelte, valamint az Alkotmánybíróság teljes ülési

állásfoglalásait” szöveg

lép.

67. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény módosítása

67. § A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény

a) 18. § (2) bekezdésében a „munkaügyi bírósághoz” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi bírósághoz”

szöveg,

b) 18. § (4) bekezdésében a „munkaügyi bírósághoz” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi bírósághoz”

szöveg,

c) 47. § (2) bekezdésében a „Fõvárosi Törvényszék” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi

Bíróság” szöveg,
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d) 97. § (3) bekezdésében a „Fõvárosi Törvényszéktõl” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi

Bíróságtól” szöveg,

e) 97. § (4) bekezdésében a „Fõvárosi Törvényszéktõl” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi

Bíróságtól” szöveg

lép.

68. A bíróságok elnevezésérõl, székhelyérõl és illetékességi területének meghatározásáról szóló

2010. évi CLXXXIV. törvény módosítása

68. § (1) A bíróságok elnevezésérõl, székhelyérõl és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi

CLXXXIV. törvény (a továbbiakban: Illetékességi tv.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A járásbíróságok és kerületi bíróságok (a továbbiakban együtt: járásbíróság), a közigazgatási és munkaügyi

bíróságok, továbbá a törvényszékek elnevezését és illetékességi területét az 1. melléklet tartalmazza.”

(2) Az Illetékességi tv. 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A járásbíróság és a közigazgatási és munkaügyi bíróság székhelye – (2) bekezdésben foglalt kivétellel –

az elnevezésében megjelölt település.”

(3) Az Illetékességi tv. a következõ 3/A. §-sal egészül ki:

„3/A. § A közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumok számát, elnevezését és illetékességi területét

a 4. melléklet tartalmazza.”

(4) Az Illetékességi tv. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(5) Az Illetékességi tv. a 2. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

69. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

69. § (1) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.)

58. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az 57. § (2) bekezdés alapján alakilag érvénytelen pályázat esetén a Médiatanács a pályázó pályázati

nyilvántartásba vételét végzéssel megtagadja. A nyilvántartásba vételt megtagadó végzés megszünteti az eljárásban

a pályázó ügyféli minõségét. A pályázati nyilvántartásba vételt megtagadó végzés ellen – jogszabálysértésre

hivatkozással – a végzés közlésétõl számított nyolc napon belül felülvizsgálat kérhetõ a Fõvárosi Közigazgatási és

Munkaügyi Bíróságtól. A bíróság az ügyben, szükség esetén a felek meghallgatása alapján, tizenöt napon belül

nemperes eljárásban határoz. A Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság végzése ellen fellebbezésnek helye

nincs. A nemperes eljárás iránti kérelem benyújtása esetén a Médiatanács a pályázati eljárást – a bíróság jogerõs

döntéséig – felfüggeszti. A Médiatanács eljárást felfüggesztõ végzésével szemben önálló jogorvoslatnak helye nincs.”

(2) Az Mttv. 62. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A Médiatanács (1) bekezdésben meghatározott határozatának felülvizsgálatát az ügyfél, illetve a kifejezetten rá

vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevõje a határozat közlésétõl számított tizenöt napon belül,

jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól.

(6) A Médiatanács a keresetlevelet – az ügy irataival és a nyilatkozatával együtt – annak beérkezésétõl számított tizenöt

napon belül továbbítja a Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak. A bírósági felülvizsgálat iránti keresetet

a bíróság a keresetlevél bírósághoz történõ – Médiatanács általi – megküldésétõl számított hatvan napon belül bírálja

el és határozatát a kihirdetés napjáig írásba foglalja. A bíróság határozatával szemben fellebbezésnek, perújításnak

nincs helye. A határozat felülvizsgálata iránti kérelem a határozat közlésétõl számított tizenöt napon belül terjeszthetõ

elõ azzal, hogy a felülvizsgálati kérelem benyújtására meghatározott határidõn belül a felülvizsgálati kérelemnek

a Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz meg kell érkeznie. E határidõ jogvesztõ, melynek elmulasztása

miatt igazolási kérelem elõterjesztésének nincs helye. A Kúria a felülvizsgálati kérelmet hatvan napon belül bírálja el és

határozatát e határidõn belül írásba foglalja. A Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, valamint a Kúria soron

kívül jár el.”

(3) Az Mttv. 63. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Amennyiben a 62. § (5) bekezdés szerint a Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság eljárását kezdeményezték,

a hatósági szerzõdés a Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság jogerõs döntéséig nem köthetõ meg. A Fõvárosi

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság felülvizsgálati eljárásának idõtartama a hatósági eljárás ügyintézési határidejébe

nem számít bele.”
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(4) Az Mttv. 70. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (9a) bekezdéssel

egészül ki:

„(9) A Médiatanács médiapiaci koncentráció megelõzésére, illetve a JBE szolgáltatók meghatározására irányuló

eljárásban hozott határozatának felülvizsgálatát az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében

az eljárás egyéb résztvevõje a határozat közlésétõl számított tizenöt napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással

kérheti a Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól.

(9a) A Médiatanács a keresetlevelet – az ügy irataival és a nyilatkozatával együtt – annak beérkezésétõl számított

tizenöt napon belül továbbítja a Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak. A bírósági felülvizsgálat iránti

keresetet a bíróság a keresetlevél bírósághoz történõ – Médiatanács általi – megküldésétõl számított hatvan napon

belül bírálja el és határozatát a kihirdetés napjáig írásba foglalja. A bíróság határozatával szemben fellebbezésnek,

perújításnak nincs helye. A határozat felülvizsgálata iránti kérelem a határozat közlésétõl számított tizenöt napon belül

terjeszthetõ elõ azzal, hogy a felülvizsgálati kérelem benyújtására meghatározott határidõn belül a felülvizsgálati

kérelemnek a Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz meg kell érkeznie. E határidõ jogvesztõ, melynek

elmulasztása miatt igazolási kérelem elõterjesztésének nincs helye. A Kúria a felülvizsgálati kérelmet hatvan napon

belül bírálja el és határozatát e határidõn belül írásba foglalja. A Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, valamint

a Kúria soron kívül jár el. A bíróság a Médiatanács határozatát megváltoztathatja.”

(5) Az Mttv. 181. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (7) és (8) bekezdéssel

egészül ki:

„(6) Az (1)–(5) bekezdésben meghatározott eljárás illetékmentes, a kérelmezõ igazgatási szolgáltatási díj

megfizetésére sem kötelezhetõ.

(7) A Hivatal e § szerinti hatósági eljárásban hozott határozata elleni jogorvoslatra a 165. §-ban foglaltakat megfelelõen

kell alkalmazni azzal, hogy a Médiatanács másodfokú határozatának bírósági felülvizsgálatát az ügyfél, illetve a

kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevõje a határozat közlésétõl számított

tizenöt napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól.

A Médiatanács a keresetlevelet – az ügy irataival és a nyilatkozatával együtt – annak beérkezésétõl számított tizenöt

napon belül továbbítja a Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak. A bírósági felülvizsgálat iránti keresetet

a bíróság a keresetlevél bírósághoz történõ – Médiatanács általi – megküldésétõl számított hatvan napon belül bírálja

el és határozatát a kihirdetés napjáig írásba foglalja. A bíróság határozatával szemben fellebbezésnek, perújításnak

nincs helye. A határozat felülvizsgálata iránti kérelem a határozat közlésétõl számított tizenöt napon belül terjeszthetõ

elõ azzal, hogy a felülvizsgálati kérelem benyújtására meghatározott határidõn belül a felülvizsgálati kérelemnek

a Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz meg kell érkeznie. E határidõ jogvesztõ, melynek elmulasztása

miatt igazolási kérelem elõterjesztésének nincs helye. A Kúria a felülvizsgálati kérelmet negyvenöt napon belül bírálja

el és határozatát e határidõn belül írásba foglalja. A Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, valamint a Kúria

soron kívül jár el.

(8) A Médiatanács e § szerinti elsõfokú hatósági eljárásban hozott határozatának bírósági felülvizsgálatát az ügyfél,

illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevõje a határozat közlésétõl

számított tizenöt napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi

Bíróságtól. A Médiatanács a keresetlevelet – az ügy irataival és a nyilatkozatával együtt – annak beérkezésétõl

számított tizenöt napon belül továbbítja a Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak. A bírósági felülvizsgálat

iránti keresetet a bíróság a keresetlevél bírósághoz történõ – Médiatanács általi – megküldésétõl számított hatvan

napon belül bírálja el és határozatát a kihirdetés napjáig írásba foglalja. A bíróság határozatával szemben

fellebbezésnek, perújításnak nincs helye. A határozat felülvizsgálata iránti kérelem a határozat közlésétõl számított

tizenöt napon belül terjeszthetõ elõ azzal, hogy a felülvizsgálati kérelem benyújtására meghatározott határidõn belül

a felülvizsgálati kérelemnek a Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz meg kell érkeznie. E határidõ

jogvesztõ, melynek elmulasztása miatt igazolási kérelem elõterjesztésének nincs helye. A Kúria a felülvizsgálati

kérelmet negyvenöt napon belül bírálja el és határozatát e határidõn belül írásba foglalja. A Fõvárosi Közigazgatási

és Munkaügyi Bíróság, valamint a Kúria soron kívül jár el.”
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(6) Az Mttv.

a) 142. § (3) bekezdésében a „Fõvárosi Törvényszéktõl” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi

Bíróságtól” szöveg, valamint a „Fõvárosi Törvényszék” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Közigazgatási és

Munkaügyi Bíróság” szöveg,

b) 153. § (8) bekezdésében a „Fõvárosi Törvényszékhez” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi

Bírósághoz” szöveg, valamint a „Fõvárosi Törvényszék” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Közigazgatási és

Munkaügyi Bíróság” szöveg,

c) 155. § (4) bekezdésében a „Fõvárosi Törvényszékhez” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi

Bírósághoz” szöveg, valamint a „Fõvárosi Törvényszék” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Közigazgatási és

Munkaügyi Bíróság” szöveg,

d) 155. § (7) bekezdésében az „eljárást” szövegrész helyébe az „az eljárás” szöveg, a „Fõvárosi Törvényszékhez”

szövegrész helyébe a „Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz” szöveg, valamint a „Fõvárosi

Törvényszék” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság” szöveg,

e) 161. § (2) bekezdésében a „Fõvárosi Törvényszék” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi

Bíróság” szöveg,

f) 164. § (2) bekezdésében a „Fõvárosi Törvényszék” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi

Bíróság” szöveg,

g) 165. § (6) bekezdésében a „Fõvárosi Törvényszék” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi

Bíróság” szöveg,

h) 173. § (9) bekezdésében a „Fõvárosi Törvényszékhez” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi

Bírósághoz” szöveg, valamint a „Fõvárosi Törvényszék” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Közigazgatási és

Munkaügyi Bíróság” szöveg,

i) 189. § (8) bekezdésében a „Fõvárosi Törvényszék” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi

Bíróság” szöveg

lép.

70. A határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról szóló

2011. évi LXVII. törvény módosítása

70. § A határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról szóló 2011. évi LXVII. törvény

3. § (1) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg lép.

71. A közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény módosítása

71. § A közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény

a) 156. § (3) bekezdésében a „törvényszék” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi bíróság” szöveg,

b) 164. § (6) bekezdésében a „törvényszék” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi bíróság” szöveg,

c) 172. § (10) bekezdésében a „törvényszék” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi bíróság” szöveg

lép.

72. Az alapvetõ jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosítása

72. § (1) Az alapvetõ jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Ajbt.) a következõ 34/A. §-sal egészül ki:

„34/A. § (1) Ha az alapvetõ jogok biztosa a vizsgálata során észleli, hogy az alapvetõ jogokkal kapcsolatos visszásságot

önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközése okozza, kezdeményezheti a Kúriánál az önkormányzati rendelet

más jogszabállyal való összhangjának felülvizsgálatát.

(2) Az (1) bekezdés szerinti indítvány tartalmazza

a) a Kúria által vizsgálandó önkormányzati rendeletet,

b) az önkormányzati rendelet jogszabálysértõnek talált rendelkezésének megjelölését,

c) azon jogszabályi rendelkezés megjelölését, amelyet az önkormányzati rendelet sért,

d) annak okát, hogy az alapvetõ jogok biztosa az adott rendelkezést miért tartja jogszabálysértõnek.”
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(2) Az Ajbt. 15. alcíme a következõ 45/A. §-sal egészül ki:

„45/A. § E törvénynek az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXI. törvénnyel

megállapított 34/A. §-át a 2013. január 1-jén folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

73. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

2011. évi CXII. törvény módosítása

73. § (1) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 69. §-a a következõ

szöveggel lép hatályba:

„69. § (1) Az adatvédelmi audit a Hatóság olyan szolgáltatása, amelynek célja a végzett vagy tervezett adatkezelési

mûveletek a Hatóság által meghatározott és közzétett szakmai szempontok szerinti értékelésén keresztül a magas

szintû adatvédelem és adatbiztonság megvalósítása. Tervezett adatkezelési mûveletek akkor vonhatók audit alá,

ha az adatkezelésre vonatkozó koncepció kidolgozottsága ezt lehetõvé teszi.

(2) Adatvédelmi auditot a Hatóság az adatkezelõ kérelmére folytathat le. Az adatvédelmi audit lefolytatása iránti

kérelem benyújtását követõ tizenöt napon belül az adatvédelmi audit lefolytatásáért fizetendõ ellenérték mértékét és

az adatvédelmi audit elvégzésének várható idõpontját a Hatóság közli az adatkezelõvel. A Hatóság az adatvédelmi

auditot abban az esetben folytatja le, ha a Hatóság közlését követõ tizenöt napon belül az adatkezelõ nyilatkozik arról,

hogy a Hatóság közlésében megállapított feltételek ismeretében az adatvédelmi audit lefolytatása iránti kérelmét

fenntartja.

(3) Az adatvédelmi audit lefolytatásáért fizetendõ ellenérték mértékét – az elvégzendõ tevékenység mértékével

arányosan – a Hatóság állapítja meg, az azonban nem haladhatja meg az ötmillió forintot. Az adatvédelmi audit

lefolytatásáért fizetendõ ellenérték a Hatóság bevétele.

(4) Az adatvédelmi audit eredményét a Hatóság az auditról készített értékelésben rögzíti. Az értékelés javaslatokat

fogalmazhat meg az adatkezelõ számára. Az értékelés tartalma az üzleti titokra alkalmazandó szabályok szerint

ismerhetõ meg, az adatkezelõ erre irányuló kérelmére azonban a Hatóság honlapján – a kérelemnek megfelelõen –

az értékelést vagy az értékelés összegzõ megállapításait közzéteszi.

(5) Az adatvédelmi audit a Hatóság e törvényben rögzített egyéb hatásköreinek gyakorlását nem korlátozza.”

(2) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

a) 31. § (5) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrészek helyébe a „járásbíróság” szöveg,

b) 45. § (6b) bekezdésében a „Fõvárosi Munkaügyi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Közigazgatási és

Munkaügyi Bíróság” szöveg

lép.

74. A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ

intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása

74. § A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló

2011. évi CXIII. törvény

a) 74. § (4) bekezdésében a „helyi bírósági” szövegrész helyébe a „járásbírósági” szöveg,

b) 74. § (5) bekezdésében a „helyi bíróságok” szövegrész helybe a „járásbíróságok” szöveg, továbbá a „helyi bírósági”

szövegrész helyébe a „járásbírósági” szöveg

lép.

75. A központi hitelinformációs rendszerrõl szóló 2011. évi CXXII. törvény módosítása

75. § A központi hitelinformációs rendszerrõl szóló 2011. évi CXXII. törvény 17. § (1) bekezdésében a „helyi bírósághoz”

szövegrész helyébe a „járásbírósághoz” szöveg lép.
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76. A bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény módosítása

76. § (1) A bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 16. § d) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

(Magyarországon az igazságszolgáltatást a következõ bíróságok gyakorolják:)

„d) a járásbíróság és a kerületi bíróság (a továbbiakban együtt: járásbíróság) és”

(2) A Bszi. 28. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A közigazgatási és munkaügyi regionális kollégium kollégiumvezetõje meghívottként részt vesz a közigazgatási

és munkaügyi regionális kollégium illetékességi területéhez tartozó törvényszékek közigazgatási-munkaügyi

kollégiumának ülésén. Ha a közigazgatási-munkaügyi kollégium valamely más kollégiummal összevontan mûködik,

a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégium kollégiumvezetõje az összevont kollégium ülésén közigazgatási

vagy munkaügyi tárgyú napirend esetén vesz részt meghívottként.”

(3) A Bszi. 47. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„47. § A jogszabálysértõ önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárásban a feleket teljes

költségmentesség illeti meg, és a felek saját költségüket maguk viselik.”

(4) A Bszi. 48. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az alapvetõ jogok biztosa az önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárást a helyi

önkormányzattal szemben az alapvetõ jogok biztosáról szóló törvényben meghatározott követelményeknek

megfelelõ indítvánnyal kezdeményezi.”

(5) A Bszi. 48. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzati tanács elõtti eljárásban a jogi képviselet – a (2a) bekezdésben meghatározott kivétellel –

kötelezõ. Jogi képviselõnek kell tekinteni a helyi önkormányzat képviseletében eljáró ügyvédet vagy ügyvédi irodát,

a fõvárosi és megyei kormányhivatal jogi szakvizsgával rendelkezõ alkalmazottját, valamint a helyi önkormányzat jogi

szakvizsgával rendelkezõ jegyzõjét és jogi szakvizsgával rendelkezõ alkalmazottját. Az ügyvéd vagy ügyvédi iroda

részérõl ügyvédjelölt nem járhat el jogi képviselõként.”

(6) A Bszi. 48. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az alapvetõ jogok biztosa személyesen vagy az Alapvetõ Jogok Biztosa Hivatalának jogi szakvizsgával rendelkezõ

képviselõje útján járhat el.”

(7) A Bszi. 48. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az önkormányzati tanács együttes elbírálás céljából elrendeli az elõtte folyamatban lévõ eljárások egyesítését,

ha az indítványok tárgya egymással összefügg. Ha az ügy eldöntése érdekében célszerû, az önkormányzati tanács

elrendelheti, hogy egyes vitás kérdések elkülönítve kerüljenek elbírálásra.”

(8) A Bszi. 51. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzati tanács az indítvány beérkezésétõl számított 15 napon belül érdemi vizsgálat nélkül elutasítja

az indítványt, ha

a) azt nem az alapvetõ jogok biztosa, az arra jogosult fõvárosi és megyei kormányhivatal vagy az egyedi ügyben

eljáró bíró nyújtja be,

b) azt a fõvárosi és megyei kormányhivatal a helyi önkormányzatokról szóló törvényben elõírt határidõn túl nyújtja

be,

c) azt a fõvárosi és megyei kormányhivatal nem a helyi önkormányzatokról szóló törvényben foglaltaknak,

az alapvetõ jogok biztosa nem az alapvetõ jogok biztosáról szóló törvényben foglaltaknak, vagy az egyedi ügyben

eljáró bíró nem az e törvényben foglaltaknak megfelelõ tartalommal nyújtja be, vagy

d) a fõvárosi és megyei kormányhivatal vagy az alapvetõ jogok biztosa kezdeményezése esetén az önkormányzati

rendeletnek az indítvánnyal támadott rendelkezése hatályát vesztette.”

(9) A Bszi. 53. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az önkormányzati tanács nyilatkozattételre hívhatja fel, iratok megküldése és vélemény kérése iránt keresheti meg

azt az állami vagy önkormányzati szervet, amelynek megkeresése az indítvány elbírálásához szükséges.”

(10) A Bszi. 54. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„54. § (1) Az önkormányzati tanács az indítvány beérkezésétõl számított 90 napon belül szótöbbséggel hozza meg

határozatát.

(2) Az eljárás lefolytatására nyitva álló határidõ 30 nappal meghosszabbodik

a) személyes meghallgatás esetén,
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b) ha az ügy körülményeiben bekövetkezett változás folytán ismételten szükségessé válik az önkormányzat

állásfoglalásának beszerzése, vagy

c) ha az 53. § (4) bekezdése alapján állami vagy önkormányzati szerv megkeresése szükséges.”

(11) A Bszi. 55. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Ha az önkormányzati tanács megállapítja, hogy az önkormányzati rendelet vagy annak valamely rendelkezése más

jogszabályba ütközik,)

„a) az önkormányzati rendeletet vagy annak rendelkezését megsemmisíti, megállapítja a hatályon kívül helyezett

önkormányzati rendelet vagy annak rendelkezése más jogszabályba ütközését, vagy kimondja, hogy a kihirdetett,

de még hatályba nem lépett önkormányzati rendelet vagy annak rendelkezése nem lép hatályba,”

(12) A Bszi. 56. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Ha az önkormányzati rendeletnek a bíróság elõtt folyamatban lévõ ügyben alkalmazandó rendelkezésének

megsemmisítésére, illetve más jogszabályba ütközésének megállapítására bírói kezdeményezés alapján kerül sor,

az önkormányzati rendelet megsemmisített, illetve más jogszabályba ütközõnek ítélt rendelkezése nem alkalmazható

a bíróság elõtt folyamatban lévõ egyedi ügyben, valamint valamennyi, a megsemmisítés idõpontjában valamely

bíróság elõtt folyamatban lévõ egyedi ügyben.”

(13) A Bszi. 124. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Kollégiumvezetõ-helyettes – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – az OBH elnöke által kijelölt bíróságon, továbbá

a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumban mûködik. A közigazgatási és munkaügyi regionális kollégium

kollégiumvezetõje és kollégiumvezetõ-helyettese nem lehet azonos ügyszakban ítélkezõ bíró.”

(14) A Bszi. 124. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A közigazgatási és munkaügyi bíróság elnöke, elnökhelyettese, csoportvezetõje, csoportvezetõ-helyettese

a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégium kollégiumvezetõje vagy kollégiumvezetõ-helyettese is lehet.”

(15) A Bszi. 154. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A törvényszéken a kollégium tagjai a törvényszék bírái, továbbá általuk a törvényszék területén mûködõ

járásbíróságok, illetve – a 20. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel – közigazgatási és munkaügyi bíróság bírái közül a 6

évre választott bírák. A választott bíró tagokat az adott kollégium törvényszéki bíró tagjai a kollégium szakágának,

illetve szakágainak megfelelõ ügyszakban mûködõ bírák közül választják.”

(16) A Bszi. a következõ 196/A. §-sal egészül ki:

„196/A. § E törvénynek az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXI. törvénnyel

megállapított 47. §-át, 48. § (5) bekezdését, 51. § (1) bekezdését, 53. § (4) bekezdését, 54. §-át, 55. § (2) bekezdés

a) pontját, valamint 56. § (5) bekezdését a 2013. január 1-jén folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

77. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása

77. § (1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 55. § (7) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(7) A munkáltatói jogkör gyakorlója a bíró kérésére – rendkívül indokolt esetben – fizetés nélküli szabadságot

engedélyezhet, azonban annak teljes idõtartama az 1 évet nem haladhatja meg. Különös méltánylást érdemlõ esetben

az OBH elnöke 1 évet meghaladó idõtartamban is engedélyezhet fizetés nélküli szabadságot.”

(2) A Bjt. a következõ 232/A. §-sal egészül ki:

„232/A. § A 174. § (2) bekezdés alkalmazásában ítélõtáblai, illetve törvényszéki szolgálati idõnek számít 2013. január 1.

napját követõen annak a volt ítélõtáblai, illetve törvényszéki bírónak a szolgálati ideje, akinek a törvényszékre, illetve

a közigazgatási és munkaügyi bíróságra történõ áthelyezésére a közigazgatási és munkaügyi bíróságok felállításakor,

a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló törvény rendelkezéseire tekintettel került sor.”

(3) A Bjt. 233. §-a a következõ f) ponttal egészül ki:

(E törvény)

„f) a munkaadónak a munkavállalóval szembeni, a szerzõdés, illetve a munkaviszony feltételeire vonatkozó tájékoztatási

kötelezettségérõl szóló, 1991. október 14-i 91/533/EGK tanácsi irányelvnek”

(való megfelelést szolgálja.)

(4) A Bjt.

a) 90. § hb) alpontjában és 94. § (1) bekezdésében a „18. § (2a) bekezdésében” szövegrész helyébe a „18. § (2) vagy

(2a) bekezdésében” szöveg,
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b) 222. § (1) bekezdésében a „93. § (2)–(4) bekezdését, 102. §” szövegrész helyébe a „93. § (2)–(4) bekezdését,

97. § (1) bekezdését, 102. §” szövegrész, a „104. § (1) bekezdését, 115. §” szövegrész helyébe a „104. § (1) bekezdését,

105. § (1) bekezdését, 113. § (5) bekezdését, 115. §” szöveg

lép.

78. Az ügyészségrõl szóló 2011. évi CLXIII. törvény módosítása

78. § Az ügyészségrõl szóló 2011. évi CLXIII. törvény 9. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Legfõbb Ügyészséget a legfõbb ügyész, a fellebbviteli fõügyészséget fellebbviteli fõügyész, a fõügyészséget

fõügyész, a járási és a járási szintû (a továbbiakban együtt: járási) ügyészséget vezetõ ügyész vezeti.”

79. A legfõbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról

és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása

79. § (1) A legfõbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi

CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) 77. § (2) bekezdése a következõ harmadik mondattal egészül ki:

„A minisztériumba beosztott ügyész a beosztási pótlékon felül az ügyészi illetményalap összegének 10 százalékára

jogosult.”

(2) Az Üjt. 166. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„166. § Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a munkaadónak a munkavállalóval szembeni, a szerzõdés, illetve a munkaviszony feltételeire vonatkozó

tájékoztatási kötelezettségérõl szóló, 1991. október 14-i 91/533/EGK tanácsi irányelve,

b) az UNICE, az ETUC és a CEEP által a részmunkaidõrõl kötött keretmegállapodásról szóló, a Tanács 97/81/EK irányelve

a Munka Törvénykönyvérõl szóló törvény irányadó rendelkezéseivel együtt,

c) az UNICE, az ETUC és a CEEP által a határozott ideig tartó munkavégzéssel kapcsolatosan kötött

keretmegállapodásról szóló, a Tanács 1999/70/EK irányelve, a Munka Törvénykönyvérõl szóló törvény irányadó

rendelkezéseivel együtt,

d) a munkaidõ-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi

irányelv,

e) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) 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, 24. cikk,

f) a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülõi szabadságról kötött felülvizsgált keretmegállapodás

végrehajtásáról és a 96/34/EK irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2010. március 8-i 2010/18/EU tanácsi irányelv.”

(3) Az Üjt.

a) 64. § (3) bekezdés a) pontjában és 2. melléklet 7. pontjában a „helyi” szövegrész helyébe a „járási” szöveg,

b) 2. melléklet 8., 9. és 11. pontjában a „helyi” szövegrészek helyébe a „járási” szöveg

lép.

80. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása

80. § A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

a) 27. §-ában, 35. §-ában és 172. § (4) bekezdésében a „törvényszék” szövegrész helyébe a „közigazgatási és

munkaügyi bíróság” szöveg,

b) 172. § (3) bekezdésében a „törvényszékhez” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi bírósághoz”

szöveg

lép.
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81. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról szóló

2011. évi CLXXXI. törvény módosítása

81. § (1) A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról szóló 2011. évi

CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Cnytv.) 88. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A szervezet adatairól – kizárólag írásban – kivonatot kérhet

a) az államháztartásról szóló törvény alapján az államháztartásból származó forrás felhasználásához kapcsolódó

lebonyolító feladatot ellátó, illetve a támogatási forrást kezelõ költségvetési szerv,

b) az európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás esetén a támogató képviseletében eljáró,

jogszabályban kijelölt szervezet, továbbá

c) a közigazgatási hatósági ügyben eljáró hatóság

is.”

(2) A Cnytv. 106. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„106. § Az OBH legkésõbb 2014. június 1. napjától biztosítja az informatikai rendszer tesztelését a bíróságok részére.”

(3) A Cnytv.

a) 98. § (4) bekezdésében a „2013. január 1-jén” szövegrész helyébe a „2014. július 1-jén” szöveg,

b) 99. § (1) és (2) bekezdésében az „A 2013. január 1. napja elõtt” szövegrészek helyébe a „2014. július 1. napjától

az ezt megelõzõen” szöveg,

c) 104. § (4) bekezdésében az „a szervezet 2013. január 1.” szövegrész helyébe a „2014. július 1. napjától a szervezet

2014. július 1.” szöveg, az „adatokat” szövegrész helyébe az „adatait” szöveg,

d) 105. § (1) bekezdésében a „2013. január 1-je” szövegrészek helyébe a „2014. július 1-je” szöveg, a „2013. január 1.

napját” szövegrész helyébe a „2014. július 1. napját” szöveg

lép.

(4) A Cnytv.

a) 91. § (1) bekezdés b) pontja a „vételérõl” szövegrész helyett a „vételérõl (változásbejegyzésérõl)” szöveggel,

b) 91. § (3) bekezdése az „oka” szövegrész helyett az „oka és idõpontja” szöveggel

lép hatályba.

(5) Nem lép hatályba a Cnytv. 7. § (3) bekezdése.

82. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

82. § (1) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mhötv.)

a) 85. § (3) bekezdése a „törvényszékhez” szövegrész helyett a „közigazgatási és munkaügyi bírósághoz” szöveggel,

b) 92. §-a a „törvényszék” szövegrész helyett a „közigazgatási és munkaügyi bíróság” szöveggel,

c) 98. § (5) bekezdése a „Fõvárosi Törvényszéktõl” szövegrész helyett a „Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi

Bíróságtól” szöveggel,

d) 98. § (10) bekezdése a „törvényszék” szövegrész helyett a „közigazgatási és munkaügyi bíróság” szöveggel,

e) 102. § (4) bekezdése a „törvényszék” szövegrész helyett a „közigazgatási és munkaügyi bíróság” szöveggel

lép hatályba.

(2) Az Mhötv.

a) 16. § (2) bekezdésében a „Fõvárosi Törvényszéknél” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi

Bíróságnál” szöveg,

b) 132. § (1) bekezdés d) pontjában a „törvényszéknél” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi

bíróságnál” szöveg,

c) 139. § (1) bekezdésében a „törvényszéknél” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi bíróságnál”

szöveg,

d) 139. § (2) bekezdésében a „törvényszék” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi bíróság” szöveg,

e) 140. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „törvényszéknél” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi

bíróságnál” szöveg,

f) 140. § (3) bekezdésében a „törvényszék” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi bíróság” szöveg,

g) 140. § (4) bekezdésében a „törvényszék” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi bíróság” szöveg,

h) 140. § (5) bekezdésében a „törvényszék” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi bíróság” szöveg,

valamint a „törvényszéknél” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi bíróságnál” szöveg,
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i) 141. § (1) bekezdés c) pontjában a „törvényszék” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi bíróság”

szöveg,

j) 141. § (7) bekezdésében a „törvényszék” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi bíróság” szöveg,

k) 142. § (4) bekezdésében a „törvényszék” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi bíróság” szöveg

lép.

83. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

83. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104. § (3) bekezdésében a „törvényszéktõl” szövegrész helyébe

a „közigazgatási és munkaügyi bíróságtól” szöveg lép.

84. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény módosítása

84. § A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 24. § (6) bekezdésében a „Fõvárosi Törvényszéktõl”

szövegrész helyébe a „Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól” szöveg lép.

85. A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló

2012. évi II. törvény módosítása

85. § A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény

a) 38. § (3) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

b) 41. § (1) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrészek helyébe a „járásbíróság” szöveg,

c) 42. § (2) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

d) 42. § (3) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

e) 42. § (4) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg, a „városi és kerületi”

szövegrész helyébe a „kerületi” szöveg,

f) 42. § (5) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

g) 51. § (6) bekezdésében a „helyi bíróságot” szövegrész helyébe a „járásbíróságot” szöveg,

h) 73. § (5) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

i) 106. § (2) bekezdésében a „helyi bíróságnak” szövegrészek helyébe a „járásbíróságnak” szöveg,

j) 123. § (1) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

k) 123. § (2) bekezdésében a „helyi bíróságnak” szövegrész helyébe a „járásbíróságnak” szöveg,

l) 141. § (5) bekezdésében a „helyi bíróságnak” szövegrész helyébe a „járásbíróságnak” szöveg

lép.

86. A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény módosítása

86. § A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény 18. § (4) bekezdése a „helyi bíróság” szövegrészek helyett

a „járásbíróság” szöveggel lép hatályba.

87. Az egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerûsítésérõl szóló

2012. évi LXXXV. törvény módosítása

87. § (1) Az egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerûsítésérõl szóló 2012. évi LXXXV. törvény 47. § (4) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(4) A 3. §, a 4. § és a 3. alcím 2013. január 1-jén lép hatályba.”

(2) Az egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerûsítésérõl szóló 2012. évi LXXXV. törvény 47. § (6) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(6) A 12. §, a 14. § és a 15. § a) pontja 2013. augusztus 1-jén, a 34. § (1) bekezdése 2014. július 1-jén lép hatályba.”

(3) Az egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerûsítésérõl szóló 2012. évi LXXXV. törvény 47. § (1) bekezdésében

a „január” szövegrész helyébe a „július” szöveg lép.
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88. Az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló

2012. évi CXVII. törvény módosítása

88. § (1) Az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVII. törvény 93. §-a helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„93. § A Cnytv. 7. § (1) és (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(1) A beadványokat elektronikus úton történõ eljárás esetén kizárólag ûrlapon lehet a bíróság részére, az OBH útján

benyújtani.

(2) Elektronikus úton történõ eljárás esetén a beadványt elektronikus úton, minõsített elektronikus aláírással ellátva,

vagy a Pp.-ben meghatározottak szerint egyéb elektronikus úton kell benyújtani.””

(2) Az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVII. törvény 110. §-a helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„110. § A Cnytv. 95. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„95. § A nyilvántartás egyesület esetén a 91. §-ban foglaltakon túlmenõen tartalmazza a következõ adatokat is:

a) az egyesület formáját

aa) egyesület,

ab) párt,

ac) sportegyesület,

ad) alapcélként vallási tevékenységet végzõ egyesület,

ae) szakszervezet,

af) szövetség,

ag) polgárõr szervezet és

ah) egyéb, törvényben meghatározott egyesületi forma,

b) az egyesület képviselõjének anyja születési nevét,

c) szövetség esetén az egyesületek szövetségét létrehozó egyesületek, illetve alapítványok nevét, székhelyét,

nyilvántartási számát,

d) határozott idõre szóló képviselet esetében a jogviszony megszûnésének idõpontját, illetve, ha a jogviszony

megszûnésére a nyilvántartásban feltüntetett idõpontnál korábban kerül sor, a megszûnés tényleges idõpontját.””

(3) Az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVII. törvény 130. § (5) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A 15. §, a 24. §, a 30–33. §, a 64. § (2) bekezdése és a 115. § 2013. január 1. napján lép hatályba.”

(4) Az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVII. törvény 130. § (7) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A 76. §, a 88. § (2) bekezdése, a 92. § (2) bekezdése, a 94. §, a 95. §, a 101. §, a 105. §, és a 116. § b), d), e), f), h) és

i) pontja 2014. július 1. napján lép hatályba.”

(5) Az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVII. törvény

a) 113. §-ában a „2013. január 1. napján” szövegrész helyébe a „2014. július 1. napján” szöveg,

b) 130. § (1) bekezdésében a „2014. január 2-án” szövegrész helyébe a „2014. július 2-án” szöveg

lép.

(6) Nem lép hatályba az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVII. törvény

30. §-a.

89. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységérõl, valamint egyes törvényeknek

az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény módosítása

89. § Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységérõl, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés

elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 40. § (3) bekezdése a következõ szöveggel lép

hatályba:

„(3) A Szabs. tv. a 126. §-t követõen a következõ 96/A. alcímmel és 126/A. §-sal egészül ki:

„96/A. A helyszíni bírság kiszabására jogosultak által történõ bíróság elé állítás
126/A. § (1) A 39. § (2) bekezdés e) és f), valamint h) és i) pontjában meghatározott személy szabálysértési elzárással is

büntethetõ azon szabálysértések esetén, ahol a helyszíni bírság kiszabására jogosult személy a szabálysértés

elkövetésén tetten ért személyt – ha a tárgyalás megtartásának nincsen akadálya – az elkövetés helye szerint illetékes
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járásbíróságra elõállíthatja. Elõállítás esetén a bíróság részére a feljelentést elõterjeszti, a rendelkezésre álló

bizonyítékokat a bíróságnak átadja, valamint javaslatot tesz a büntetés mértékére.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személy gondoskodik arról, hogy a bizonyítási eszközök a tárgyaláson

rendelkezésre álljanak, továbbá közli az eljárás alá vont személlyel, hogy milyen szabálysértés miatt és milyen

bizonyítékok alapján állítja bíróság elé.

(3) A bíróság nem tart tárgyalást, ha megállapítja, hogy az elõállítás nem volt jogszerû. Ha a tárgyalás megtartásának

nincs akadálya, akkor a 125. § (3) bekezdése szerint jár el.

(4) A végzés ellen az (1) bekezdésben meghatározott személy az e törvényben meghatározott jogorvoslattal élhet.””

90. A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

90. § A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 6. § (5) bekezdésében és 7. § (5) bekezdésében

a „2013. január 1-jétõl” szövegrész helyébe a „2014. július 1-jétõl” szöveg lép.

91. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és

egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

91. § A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és

egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 8. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A keresetlevél a hatósághoz elektronikus úton is benyújtható. A hatóság a keresetlevelet az ügy irataival és

a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt három napon belül továbbítja a bírósághoz,

a továbbításra elektronikus úton is sor kerülhet.

(3) A perben a beadványok benyújtása és a hivatalos iratok kézbesítése a Pp.-ben meghatározottak szerint,

elektronikus úton is történhet.”

92. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl

és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása

92. § Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló

2011. évi CLXXV. törvény 74. § (4) bekezdésében a „2013. január 1.” szövegrész helyébe a „2014. július 1.” szöveg lép.

93. Egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló

2012. évi CLXXVIII. törvény módosítása

93. § Nem lép hatályba az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi

CLXXVIII. törvény

a) 248. § (1) bekezdése,

b) 385. §-a,

c) 293. § 5. pontja,

d) 293. § 6. pontjában a „ , a „17. § (1) bekezdés c) pontja” szövegrész helyébe a „17. § (1) bekezdés d) pontja” szöveg”

szövegrész és

e) 293. § 7. pontja.

94. Az Európai Unió tagállamaival folytatott bûnügyi együttmûködésrõl szóló

2012. évi CLXXX. törvény módosítása

94. § Az Európai Unió tagállamaival folytatott bûnügyi együttmûködésrõl szóló 2012. évi CLXXX. törvény

a) 73. § (2) bekezdésében, 137. § (4) bekezdésében, 148. § (2) bekezdésében és 156. § (2) és (4) bekezdésében a „helyi

bíróság” szövegrész a „járásbíróság” szöveggel,

b) 137. § (7) bekezdésében, 148. § (5) bekezdésében és 156. § (5) bekezdésében a „helyi bíróságra” szövegrész

a „járásbíróságra” szöveggel

lép hatályba.
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95. Záró rendelkezések

95. § (1) E törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. december 31-én lép hatályba.

(2) E törvény 1. § (1)–(7) és (11)–(16) bekezdése, 2–58. §-a, 59. § a) és b) pontja, 60–72. §-a, 73. § (2) bekezdése, 74–76. §-a,

77. § (2), (3) bekezdése, 78–80. §, 82. § (2) bekezdése és 83–85. §-a 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény 77. § (1) bekezdése és (4) bekezdés b) pontja 2013. január 2. napján lép hatályba.

96. § Sarkalatosnak minõsül a törvény

a) 7. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése,

b) 15. §-a az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése,

c) 24. §-a az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése,

d) 31. § (3) bekezdés a) pontja az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése,

e) 65. §-a az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján,

f) 67. § a) és b) pontja az Alaptörvény 23. cikke és 42. cikke,

g) 69. §-a az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése és 23. cikke,

h) 73. § (2) bekezdés b) pontja az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdése,

i) 74. §-a az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése, XXXI. cikk (3) bekezdése, 45. cikk (5) bekezdése, valamint 54. cikk

(4) bekezdése,

j) 76. § (1), (2), (13)–(15) bekezdése az Alaptörvény 25. cikk (7) bekezdése,

k) 77. § (1)–(3) bekezdése és (4) bekezdésének a) pontja az Alaptörvény 25. cikk (7) bekezdése, valamint 26. cikk (1) és

(2) bekezdése,

l) 78. §-a az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése,

m) 79. § (1) és (3) bekezdése az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése,

n) 80. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése,

o) 82. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése

alapján.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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1. melléklet a 2012. évi CCXI. törvényhez

„1. melléklet a 2010. évi CLXXXIV. törvényhez
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A törvényszékek, a járásbíróságok és a közigazgatási és munkaügyi bíróságok illetékességi területe 

1. FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Budapest) 

1/1. Pesti Központi Kerületi Bíróság 

 Budapest V. kerület  Budapest VI. kerület Budapest VII. kerület 
 Budapest VIII. kerület  Budapest IX. kerület Budapest X. kerület 
 Budapest XIII. kerület  Budapest XIV. kerület Budapest XVI. kerület 
 Budapest XVII. kerület   

1/2. Budai Központi Kerületi Bíróság 

 Budapest I. kerület  Budapest XI. kerület Budapest XII. kerület 
 Budapest XXII. kerület   

1/3. Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 

 Budapest II. kerület  Budapest III. kerület

1/4. Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság 

 Budapest IV. kerület  Budapest XV. kerület

1/5. Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság 

 Budapest XVIII. kerület  Budapest XIX. kerület

1/6. Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság 

 Budapest XX. kerület  Budapest XXI. kerület Budapest XXIII. kerület 

1/7. Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

 Főváros területe   

2. PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Pécs) 

2/1. Pécsi Járásbíróság 

 Abaliget  Aranyosgadány Bakonya
 Berkesd  Birján Bogád
 Cserkút  Ellend Görcsöny 
 Gyód  Husztót Keszü
 Kovácsszénája  Kozármisleny Kökény
 Kővágószőlős  Kővágótőttős Lothárd
 Magyarsarlós  Nagykozár Orfű
 Pellérd  Pereked Pécs
 Pécsudvard  Pogány Regenye
 Romonya  Szemely Szilágy
 Szőke   
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2/2. Komlói Járásbíróság 

 Alsómocsolád  Apátvarasd Ág
 Bakóca  Baranyajenő Baranyaszentgyörgy 
 Bikal  Bodolyabér Egyházaskozár 
 Erdősmecske  Felsőegerszeg Gerényes 
 Gödre  Hegyhátmaróc Hidas
 Hosszúhetény  Kárász Kisbeszterce 
 Kishajmás  Kisvaszar Komló
 Köblény  Liget Lovászhetény 
 Magyaregregy  Magyarhertelend Magyarszék 
 Martonfa  Mágocs Mánfa
 Máza  Mecseknádasd Mecsekpölöske 
 Mekényes  Meződ Mindszentgodisa 
 Nagyhajmás  Nagypall Óbánya
 Ófalu  Oroszló Palé
 Pécsvárad  Sásd Szalatnak 
 Szágy  Szárász Szászvár
 Tarrós  Tékes Tormás
 Tófű  Varga Vásárosdombó 
 Vázsnok  Vékény Zengővárkony 

2/3. Mohácsi Járásbíróság 

 Babarc  Bár Belvárdgyula 
 Bezedek  Borjád Bóly
 Dunaszekcső  Erdősmárok Erzsébet
 Fazekasboda  Feked Geresdlak 
 Görcsönydoboka  Hásságy Himesháza 
 Homorúd  Ivándárda Kátoly
 Kékesd  Kisbudmér Kisnyárád 
 Kölked  Lánycsók Lippó
 Liptód  Majs Maráza
 Máriakéménd  Mohács Monyoród 
 Nagybudmér  Nagynyárád Olasz
 Palotabozsok  Pócsa Sárok
 Sátorhely  Somberek Szajk
 Szebény  Szederkény Szellő
 Székelyszabar  Szűr Töttös
 Udvar  Versend Véménd

2/4. Siklósi Járásbíróság 

 Adorjás  Alsószentmárton Áta
 Babarcszőlős  Baksa Baranyahidvég 
 Beremend  Besence Bisse
 Bogádmindszent  Bosta Csarnóta
 Csányoszró  Cún Diósviszló 
 Drávacsehi  Drávacsepely Drávaiványi 
 Drávapalkonya  Drávapiski Drávaszabolcs 
 Drávaszerdahely  Drávasztára Egerág
 Egyházasharaszti  Garé Gilvánfa
 Gordisa  Harkány Hegyszentmárton 
 Hirics  Illocska Ipacsfa
 Ivánbattyán  Kákics Kásád
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 Kemse  Kémes Kisasszonyfa 
 Kisdér  Kisharsány Kisherend 
 Kisjakabfalva  Kiskassa Kislippó
 Kisszentmárton  Kistapolca Kistótfalu 
 Kovácshida  Kórós Lapáncsa 
 Lúzsok  Magyarbóly Magyarmecske 
 Magyartelek  Marócsa Matty
 Márfa  Márok Nagycsány 
 Nagyharsány  Nagytótfalu Ócsárd
 Okorág  Old Ózdfalu
 Palkonya  Páprád Peterd
 Pécsdevecser  Piskó Rádfalva
 Sámod  Sellye Siklós
 Siklósbodony  Siklósnagyfalu Sósvertike 
 Szalánta  Szaporca Szava
 Szilvás  Szőkéd Tengeri
 Tésenfa  Téseny Túrony
 Újpetre  Vajszló Vejti
 Villány  Villánykövesd Vokány
 Zaláta   

2/5. Szigetvári Járásbíróság 

 Almamellék  Almáskeresztúr Basal
 Bánfa  Bicsérd Boda
 Bogdása  Boldogasszonyfa Botykapeterd 
 Bükkösd  Bürüs Csebény
 Cserdi  Csertő Csonkamindszent 
 Dencsháza  Dinnyeberki Drávafok
 Drávakeresztúr  Endrőc Felsőszentmárton 
 Gerde  Gyöngyfa Gyöngyösmellék 
 Helesfa  Hetvehely Hobol
 Horváthertelend  Ibafa Kacsóta
 Katádfa  Kétújfalu Királyegyháza 
 Kisdobsza  Kistamási Magyarlukafa 
 Markóc  Merenye Molvány
 Mozsgó  Nagydobsza Nagypeterd 
 Nagyváty  Nemeske Nyugotszenterzsébet 
 Okorvölgy  Patapoklosi Pettend
 Pécsbagota  Rózsafa Somogyapáti 
 Somogyhatvan  Somogyhárságy Somogyviszló 
 Sumony  Szabadszentkirály Szentdénes 
 Szentegát  Szentkatalin Szentlászló 
 Szentlőrinc  Szigetvár Szörény
 Szulimán  Teklafalu Tótszentgyörgy 
 Várad  Vásárosbéc Velény
 Zádor  Zók 

2/6. Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

 
 Baranya megye   
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3. KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Kecskemét) 

3/1. Kecskeméti Járásbíróság 

 Ágasegyháza  Ballószög Felsőlajos 
 Fülöpháza  Helvécia Izsák
 Jakabszállás  Kecskemét Kerekegyháza 
 Kunbaracs  Ladánybene Lajosmizse 
 Lakitelek  Nyárlőrinc Orgovány 
 Szentkirály  Tiszakécske Tiszaug
 Városföld   

3/2. Bajai Járásbíróság 

 Baja  Bácsalmás Bácsbokod 
 Bácsborsod  Bácsszentgyörgy Bácsszőlős 
 Bátmonostor  Borota Csátalja
 Csávoly  Csikéria Dávod
 Dunafalva  Érsekcsanád Érsekhalma 
 Felsőszentiván  Gara Hercegszántó 
 Katymár  Kunbaja Madaras
 Mátételke  Nagybaracska Nemesnádudvar 
 Rém  Sükösd Szeremle 
 Tataháza  Vaskút

3/3. Kalocsai Járásbíróság 

 Bátya  Drágszél Dunapataj 
 Dunaszentbenedek  Dunatetétlen Dusnok
 Fajsz  Foktő Géderlak
 Hajós  Harta Homokmégy 
 Kalocsa  Miske Ordas
 Öregcsertő  Solt Szakmár
 Újsolt  Újtelek Uszód

3/4. Kiskőrösi Járásbíróság 

 Akasztó  Bócsa Császártöltés 
 Csengőd  Fülöpszállás Imrehegy 
 Kaskantyú  Kecel Kiskőrös
 Páhi  Soltszentimre Soltvadkert 
 Tabdi  Tázlár

3/5. Kiskunfélegyházi Járásbíróság 

 Bugac  Bugacpusztaháza Fülöpjakab 
 Gátér  Kiskunfélegyháza Kunszállás 
 Pálmonostora  Petőfiszállás Tiszaalpár 

3/6. Kiskunhalasi Járásbíróság 

 Balotaszállás  Csólyospálos Harkakötöny 
 Jánoshalma  Jászszentlászló Kelebia
 Kéleshalom  Kiskunhalas Kiskunmajsa 
 Kisszállás  Kömpöc Kunfehértó 
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 Mélykút  Móricgát Pirtó
 Szank  Tompa Zsana

3/7. Kunszentmiklósi Járásbíróság 

 Apostag  Dunaegyháza Dunavecse 
 Kunadacs  Kunpeszér Kunszentmiklós 
 Szabadszállás  Szalkszentmárton Tass

3/8. Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

 Bács-Kiskun megye   

4. GYULAI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Gyula) 

4/1. Gyulai Járásbíróság 

 Elek  Geszt Gyula
 Kétegyháza  Kötegyán Lőkösháza 
 Mezőgyán  Méhkerék Sarkad
 Sarkadkeresztúr  Újszalonta

4/2. Battonyai Járásbíróság 

 Almáskamarás  Battonya Dombegyház 
 Dombiratos  Kaszaper Kevermes 
 Kisdombegyház  Kunágota Magyarbánhegyes 
 Magyardombegyház  Medgyesbodzás Medgyesegyháza 
 Mezőhegyes  Mezőkovácsháza Nagybánhegyes 
 Nagykamarás  Pusztaottlaka Végegyháza 

4/3. Békési Járásbíróság 

 Békés  Bélmegyer Csárdaszállás 
 Kamut  Köröstarcsa Mezőberény 
 Murony  Tarhos Vésztő

4/4. Békéscsabai Járásbíróság 

 Békéscsaba  Csabaszabadi Csorvás
 Doboz  Gerendás Kétsoprony 
 Kondoros  Szabadkígyós Telekgerendás 
 Újkígyós   

4/5. Orosházi Járásbíróság 

 Békéssámson  Csanádapáca Gádoros
 Kardoskút  Nagyszénás Orosháza 
 Pusztaföldvár  Tótkomlós

4/6. Szarvasi Járásbíróság 

 Békésszentandrás  Csabacsüd Dévaványa 
 Ecsegfalva  Gyomaendrőd Hunya
 Kardos  Örménykút Szarvas
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4/7. Szeghalmi Járásbíróság 

 Biharugra  Bucsa Füzesgyarmat 
 Kertészsziget  Körösladány Körösnagyharsány 
 Körösújfalu  Okány Szeghalom 
 Zsadány   

4/8. Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

 Békés megye   

5. MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Miskolc) 

5/1. Miskolci Járásbíróság 

 Alsózsolca  Arnót Berzék
 Bőcs  Bükkaranyos Bükkszentkereszt 
 Emőd  Felsőzsolca Gesztely
 Harsány  Hernádkak Hernádnémeti 
 Kisgyőr  Kistokaj Kondó
 Mályi  Miskolc Muhi
 Nyékládháza  Onga Ónod
 Parasznya  Radostyán Répáshuta 
 Sajóbábony  Sajóecseg Sajóhidvég 
 Sajókápolna  Sajókeresztúr Sajólád
 Sajólászlófalva  Sajópálfala Sajópetri
 Sajósenye  Sajóvámos Szirmabesenyő 
 Varbó   

5/2. Encsi Járásbíróság 

 Abaújalpár  Abaújkér Abaújvár
 Arka  Baskó Boldogkőújfalu 
 Boldogkőváralja  Encs Fancsal
 Fáj  Fony Forró
 Fulókércs  Garadna Gibár
 Gönc  Göncruszka Hejce
 Hernádbűd  Hernádcéce Hernádpetri 
 Hernádszentandrás  Hernádszurdok Hernádvécse 
 Hidasnémeti  Ináncs Kéked
 Korlát  Méra Mogyoróska 
 Novajidrány  Pányok Pere
 Pusztaradvány  Regéc Sima
 Szalaszend  Szemere Telkibánya 
 Tornyosnémeti  Vilmány Vizsoly
 Zsujta   

5/3. Kazincbarcikai Járásbíróság 

 Abod  Aggtelek Alacska
 Alsószuha  Alsótelekes Balajt
 Bánhorváti  Becskeháza Berente
 Boldva  Borsodszirák Bódvalenke 
 Bódvarákó  Bódvaszilas Damak
 Debréte  Dédestapolcsány Dövény
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 Edelény  Égerszög Felsőkelecsény 
 Felsőnyárád  Felsőtelekes Galvács
 Hangács  Hegymeg Hidvégardó 
 Imola  Irota Izsófalva
 Jákfalva  Jósvafő Kazincbarcika 
 Kánó  Komjáti Kurityán
 Lak  Ládbesenyő Martonyi
 Mályinka  Meszes Múcsony 
 Nagybarca  Nyomár Ormosbánya 
 Perkupa  Ragály Rakaca
 Rakacaszend  Rudabánya Rudolftelep 
 Sajógalgóc  Sajóivánka Sajókaza
 Sajószentpéter  Szakácsi Szalonna 
 Szendrő  Szendrőlád Szin
 Szinpetri  Szögliget Szőlősardó 
 Szuhafő  Szuhakálló Szuhogy
 Tardona  Teresztenye Tomor
 Tornabarakony  Tornakápolna Tornanádaska 
 Tornaszentandrás  Tornaszentjakab Trizs
 Vadna  Varbóc Viszló
 Zádorfalva  Ziliz Zubogy

5/4. Mezőkövesdi Járásbíróság 

 Bogács  Borsodgeszt Borsodivánka 
 Bükkábrány  Bükkzsérc Cserépfalu 
 Cserépváralja  Csincse Egerlövő
 Kács  Mezőkeresztes Mezőkövesd 
 Mezőnagymihály  Mezőnyárád Négyes
 Sály  Szentistván Szomolya 
 Tard  Tibolddaróc Tiszabábolna 
 Tiszavalk  Vatta 

5/5. Ózdi Járásbíróság 

 Arló  Bánréve Borsodbóta 
 Borsodnádasd  Borsodszentgyörgy Bükkmogyorósd 
 Csernely  Csokvaomány Domaháza 
 Dubicsány  Farkaslyuk Gömörszőlős 
 Hangony  Hét Járdánháza 
 Kelemér  Királd Kissikátor 
 Lénárddaróc  Nekézseny Ózd
 Putnok  Sajómercse Sajónémeti 
 Sajópüspöki  Sajóvelezd Sáta
 Serényfalva  Uppony

5/6. Sátoraljaújhelyi Járásbíróság 

 Alsóberecki  Alsóregmec Bodroghalom 
 Bodrogolaszi  Bózsva Cigánd
 Dámóc  Erdőhorváti Felsőberecki 
 Felsőregmec  Filkeháza Füzér
 Füzérkajata  Füzérkomlós Füzérradvány 
 Györgytarló  Háromhuta Hercegkút 
 Hollóháza  Karcsa Karos
 Kenézlő  Kishuta Kisrozvágy 
 Komlóska  Kovácsvágás Lácacséke 
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 Makkoshotyka  Mikóháza Nagyhuta 
 Nagyrozvágy  Nyíri Olaszliszka 
 Pácin  Pálháza Pusztafalu 
 Révleányvár  Ricse Sárazsadány 
 Sárospatak  Sátoraljaújhely Semjén
 Tiszacsermely  Tiszakarád Tolcsva
 Vajdácska  Vágáshuta Vámosújfalu 
 Vilyvitány  Viss Zalkod
 Zemplénagárd   

5/7. Szerencsi Járásbíróság 

 Abaújszántó  Alsódobsza Bekecs
 Bodrogkeresztúr  Bodrogkisfalud Csobaj
 Erdőbénye  Golop Legyesbénye 
 Mád  Megyaszó Mezőzombor 
 Monok  Prügy Rátka
 Sóstófalva  Szegi Szegilong 
 Szerencs  Taktabáj Taktaharkány 
 Taktakenéz  Taktaszada Tarcal
 Tállya  Tiszaladány Tiszalúc
 Tiszatardos  Tokaj Újcsanálos 

5/8. Szikszói Járásbíróság 

 Abaújlak  Abaújszolnok Alsógagy 
 Alsóvadász  Aszaló Baktakék
 Beret  Büttös Csenyéte 
 Csobád  Detek Felsődobsza 
 Felsőgagy  Felsővadász Gadna
 Gagyapáti  Gagybátor Gagyvendégi 
 Halmaj  Hernádkércs Homrogd 
 Kány  Kázsmárk Keresztéte 
 Kiskinizs  Krasznokvajda Kupa
 Léh  Litka Monaj
 Nagykinizs  Nyésta Pamlény
 Perecse  Rásonysápberencs Selyeb
 Szászfa  Szentistvánbaksa Szikszó

5/9. Tiszaújvárosi Járásbíróság 

 Ároktő  Gelej Girincs
 Hejőbába  Hejőkeresztúr Hejőkürt
 Hejőpapi  Hejőszalonta Igrici
 Kesznyéten  Kiscsécs Köröm
 Mezőcsát  Nagycsécs Nemesbikk 
 Oszlár  Sajóörös Sajószöged 
 Szakáld  Tiszadorogma Tiszakeszi 
 Tiszapalkonya  Tiszatarján Tiszaújváros 

5/10. Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

 Borsod-Abaúj-Zemplén megye   
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6. SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Szeged) 

6/1. Szegedi Járásbíróság 

 Algyő  Ásotthalom Baks
 Balástya  Bordány Csengele 
 Deszk  Domaszék Dóc
 Forráskút  Kistelek Kübekháza 
 Mórahalom  Ópusztaszer Öttömös
 Pusztamérges  Pusztaszer Röszke
 Ruzsa  Sándorfalva Szatymaz 
 Szeged  Tiszasziget Újszentiván 
 Üllés  Zákányszék Zsombó

6/2. Csongrádi Járásbíróság 

 Csanytelek  Csongrád Felgyő
 Tömörkény   

6/3. Hódmezővásárhelyi Járásbíróság 

 Hódmezővásárhely  Mártély Mindszent 
 Székkutas 
 

  

6/4. Makói Járásbíróság 

 Ambrózfalva  Apátfalva Csanádalberti 
 Csanádpalota  Ferencszállás Földeák
 Királyhegyes  Kiszombor Klárafalva 
 Kövegy  Magyarcsanád Makó
 Maroslele  Nagyér Nagylak
 Óföldeák  Pitvaros

6/5. Szentesi Járásbíróság 

 Árpádhalom  Derekegyház Eperjes
 Fábiánsebestyén  Nagymágocs Nagytőke 
 Szegvár  Szentes

6/6. Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

 Csongrád megye   

7. SZÉKESFEHÉRVÁRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Székesfehérvár) 

7/1. Székesfehérvári Járásbíróság 

 Aba  Bakonycsernye Bakonykúti 
 Balinka  Baracska Bodajk
 Csákberény  Csókakő Csór
 Csősz  Enying Fehérvárcsurgó 
 Füle  Gárdony Gyúró
 Iszkaszentgyörgy  Isztimér Jenő
 Kajászó  Kápolnásnyék Kincsesbánya 
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 Kisláng  Kőszárhegy Lepsény
 Lovasberény  Magyaralmás Martonvásár 
 Mátyásdomb  Mezőszentgyörgy Moha
 Mór  Nadap Nagyveleg 
 Nádasdladány  Pákozd Pátka
 Pázmánd  Polgárdi Pusztavám 
 Sárkeresztes  Sárkeszi Sárszentmihály 
 Seregélyes  Soponya Söréd
 Sukoró  Szabadbattyán Székesfehérvár 
 Tác  Tordas Úrhida
 Velence  Vereb Zámoly
 Zichyújfalu   

7/2. Bicskei Járásbíróság 

 Alcsútdoboz  Bicske Bodmér
 Csabdi  Csákvár Etyek
 Felcsút  Gánt Mány
 Óbarok  Szár Tabajd
 Újbarok  Vál Vértesacsa 
 Vértesboglár   

7/3. Dunaújvárosi Járásbíróság 

 Adony  Baracs Beloiannisz 
 Besnyő  Daruszentmiklós Dunaújváros 
 Előszállás  Ercsi Iváncsa
 Kisapostag  Kulcs Mezőfalva 
 Nagykarácsony  Nagyvenyim Perkáta
 Pusztaszabolcs  Rácalmás Ráckeresztúr 

7/4. Sárbogárdi Járásbíróság 

 Alap  Alsószentiván Cece
 Dég  Hantos Igar
 Káloz  Lajoskomárom Mezőkomárom 
 Mezőszilas  Nagylók Sárbogárd 
 Sáregres  Sárkeresztúr Sárosd
 Sárszentágota  Szabadegyháza Szabadhidvég 
 Vajta   

7/5. Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

 Fejér megye   

8. GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Győr) 

8/1. Győri Járásbíróság 

 Abda  Acsalag Árpás
 Bakonygyirót  Bakonypéterd Bakonyszentlászló 
 Barbacs  Bágyogszovát Bezi
 Bodonhely  Bogyoszló Bőny
 Börcs  Bősárkány Cakóháza 
 Csikvánd  Csorna Dör
 Dunaszeg  Dunaszentpál Egyed
 Enese  Écs Farád
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 Fehértó  Felpéc Fenyőfő
 Gönyű  Gyarmat Gyömöre 
 Győr  Győrasszonyfa Győrladamér 
 Győrság  Győrsövényház Győrszemere 
 Győrújbarát  Győrújfalu Győrzámoly 
 Ikrény  Jobaháza Kajárpéc
 Kisbabot  Kisbajcs Koroncó
 Kóny  Kunsziget Lázi
 Maglóca  Markotabödöge Mezőörs
 Mérges  Mórichida Nagybajcs 
 Nagyszentjános  Nyalka Nyúl
 Öttevény  Pannonhalma Páli
 Pásztori  Pázmándfalu Pér
 Potyond  Ravazd Rábacsanak 
 Rábacsécsény  Rábapatona Rábapordány 
 Rábasebes  Rábaszentandrás Rábaszentmihály 
 Rábaszentmiklós  Rábatamási Rábcakapi 
 Rétalap  Románd Sikátor
 Sobor  Sokorópátka Sopronnémeti 
 Szany  Szerecseny Szil
 Szilsárkány  Tarjánpuszta Táp
 Tápszentmiklós  Tárnokréti Tényő
 Tét  Töltéstava Vág
 Vámosszabadi  Veszprémvarsány Vének
 Zsebeháza   

8/2. Mosonmagyaróvári Járásbíróság 

 Ásványráró  Bezenye Darnózseli 
 Dunakiliti  Dunaremete Dunasziget 
 Feketeerdő  Halászi Hegyeshalom 
 Hédervár  Jánossomorja Károlyháza 
 Kimle  Kisbodak Levél
 Lébény  Lipót Máriakálnok 
 Mecsér  Mosonmagyaróvár Mosonszentmiklós 
 Mosonszolnok  Mosonudvar Püski
 Rajka  Újrónafő Várbalog

8/3. Soproni Járásbíróság 

 Agyagosszergény  Ágfalva Babót
 Beled  Cirák Csapod
 Csáfordjánosfa  Csér Dénesfa
 Ebergőc  Edve Egyházasfalu 
 Fertőboz  Fertőd Fertőendréd 
 Fertőhomok  Fertőrákos Fertőszentmiklós 
 Fertőszéplak  Gyalóka Gyóró
 Harka  Hegykő Hidegség 
 Himod  Hövej Iván
 Kapuvár  Kisfalud Kópháza
 Lövő  Magyarkeresztúr Mihályi
 Nagycenk  Nagylózs Nemeskér 
 Osli  Pereszteg Petőháza 
 Pinnye  Pusztacsalád Rábakecöl 
 Répceszemere  Répcevis Röjtökmuzsaj 
 Sarród  Sopron Sopronhorpács 
 Sopronkövesd  Szakony Szárföld
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 Újkér  Und Vadosfa
 Vásárosfalu  Veszkény Vitnyéd
 Völcsej  Zsira 

8/4. Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

 Győr-Moson-Sopron megye   
  

9. DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Debrecen) 

9/1. Debreceni Járásbíróság 

 Álmosd  Bagamér Balmazújváros 
 Bocskaikert  Debrecen Egyek
 Fülöp  Hajdúbagos Hajdúhadház 
 Hajdúsámson  Hortobágy Hosszúpályi 
 Kokad  Létavértes Mikepércs 
 Monostorpályi  Nyíracsád Nyíradony 
 Nyírábrány  Nyírmártonfalva Sáránd
 Téglás  Tiszacsege Újléta
 Újszentmargita  Vámospércs

9/2. Berettyóújfalui Járásbíróság 

 Ártánd  Bakonszeg Bedő
 Berekböszörmény  Berettyóújfalu Biharkeresztes 
 Bojt  Csökmő Darvas
 Derecske  Esztár Furta
 Gáborján  Hencida Kismarja
 Komádi  Konyár Körösszakál 
 Körösszegapáti  Magyarhomorog Mezőpeterd 
 Mezősas  Nagykereki Pocsaj
 Szentpéterszeg  Tépe Told
 Újiráz  Váncsod Vekerd
 Zsáka   

9/3. Hajdúböszörményi Járásbíróság 

 Folyás  Görbeháza Hajdúböszörmény 
 Hajdúdorog  Hajdúnánás Polgár
 Tiszagyulaháza  Újtikos

9/4. Hajdúszoboszlói Járásbíróság 

 Ebes  Hajdúszoboszló Hajdúszovát 
 Nagyhegyes  Nádudvar

9/5. Püspökladányi Járásbíróság 

 Báránd  Bihardancsháza Biharnagybajom 
 Bihartorda  Földes Kaba
 Nagyrábé  Püspökladány Sáp
 Sárrétudvari  Szerep Tetétlen
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9/6. Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

 Hajdú-Bihar megye   
 
 

 

10. EGRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Eger) 

10/1. Egri Járásbíróság 

 Andornaktálya  Balaton Bátor
 Bekölce  Bélapátfalva Bodony
 Bükkszenterzsébet  Bükkszentmárton Bükkszék 
 Demjén  Eger Egerbakta 
 Egerbocs  Egercsehi Egerszalók 
 Egerszólát  Erdőkövesd Fedémes 
 Felsőtárkány  Hevesaranyos Istenmezeje 
 Ivád  Kerecsend Kisfüzes
 Maklár  Mátraballa Mátraderecske 
 Mikófalva  Mónosbél Nagytálya 
 Nagyvisnyó  Noszvaj Novaj
 Ostoros  Parád Parádsasvár 
 Pétervására  Recsk Sirok
 Szajla  Szarvaskő Szentdomonkos 
 Szilvásvárad  Szúcs Tarnalelesz 
 Tarnaszentmária  Terpes Váraszó
 Verpelét   

10/2. Füzesabonyi Járásbíróság 

 Aldebrő  Besenyőtelek Dormánd 
 Egerfarmos  Feldebrő Füzesabony 
 Kál  Kápolna Kompolt
 Mezőszemere  Mezőtárkány Nagyút
 Poroszló  Sarud Szihalom 
 Tófalu  Újlőrincfalva

10/3. Gyöngyösi Járásbíróság 

 Abasár  Adács Atkár
 Detk  Domoszló Gyöngyös 
 Gyöngyöshalász  Gyöngyösoroszi Gyöngyöspata 
 Gyöngyössolymos  Gyöngyöstarján Halmajugra 
 Karácsond  Kisnána Ludas
 Markaz  Mátraszentimre Nagyfüged 
 Nagyréde  Pálosvörösmart Szücsi
 Vámosgyörk  Vécs Visonta
 Visznek   

10/4. Hatvani Járásbíróság 

 Apc  Boldog Csány
 Ecséd  Hatvan Heréd
 Hort  Kerekharaszt Lőrinci
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 Nagykökényes  Petőfibánya Rózsaszentmárton 
 Zagyvaszántó   

10/5. Hevesi Járásbíróság 

 Átány  Boconád Erdőtelek 
 Erk  Heves Hevesvezekény 
 Kisköre  Kömlő Pély
 Tarnabod  Tarnaméra Tarnaörs
 Tarnaszentmiklós  Tarnazsadány Tenk
 Tiszanána  Zaránk

10/6. Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

 Heves megye   

11. SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Szolnok) 

11/1. Szolnoki Járásbíróság 

 Besenyszög  Csataszög Fegyvernek 
 Hunyadfalva  Kengyel Kőtelek
 Kuncsorba  Martfű Nagykörű 
 Örményes  Rákóczifalva Rákócziújfalu 
 Szajol  Szászberek Szolnok
 Tiszabő  Tiszaföldvár Tiszagyenda 
 Tiszajenő  Tiszapüspöki Tiszaroff
 Tiszasüly  Tiszatenyő Tiszavárkony 
 Tószeg  Törökszentmiklós Újszász
 Vezseny  Zagyvarékas

11/2. Jászberényi Járásbíróság 

 Alattyán  Jánoshida Jászalsószentgyörgy 
 Jászapáti  Jászágó Jászárokszállás 
 Jászberény  Jászboldogháza Jászdózsa 
 Jászfelsőszentgyörgy  Jászfényszaru Jászivány 
 Jászjákóhalma  Jászkisér Jászladány 
 Jászszentandrás  Jásztelek Pusztamonostor 

11/3. Karcagi Járásbíróság 

 Berekfürdő  Karcag Kenderes 
 Kisújszállás  Kunhegyes Kunmadaras 

11/4. Kunszentmártoni Járásbíróság 

 Cibakháza  Cserkeszőlő Csépa
 Kunszentmárton  Mesterszállás Mezőhék 
 Nagyrév  Öcsöd Szelevény 
 Tiszainoka  Tiszakürt Tiszasas

11/5. Mezőtúri Járásbíróság 

 Kétpó  Mezőtúr Túrkeve
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11/6. Tiszafüredi Járásbíróság 

 Abádszalók  Nagyiván Tiszabura 
 Tiszaderzs  Tiszafüred Tiszaigar
 Tiszaörs  Tiszaszentimre Tiszaszőlős 
 Tomajmonostora   

11/7. Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

 Jász-Nagykun-Szolnok megye   

12. TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Tatabánya) 

12/1. Tatabányai Járásbíróság 

 Bokod  Dad Gyermely 
 Héreg  Kecskéd Kömlőd
 Környe  Oroszlány Szákszend 
 Szárliget  Szomor Tarján
 Tatabánya  Várgesztes Vértessomló 
 Vértesszőlős   

12/2. Esztergomi Járásbíróság 

 Annavölgy  Bajna Bajót
 Csolnok  Dág Dorog
 Dömös  Epöl Esztergom 
 Kesztölc  Lábatlan Leányvár 
 Máriahalom  Mogyorósbánya Nagysáp
 Nyergesújfalu  Piliscsév Pilismarót 
 Sárisáp  Süttő Tát
 Tokod  Tokodaltáró Úny

12/3. Komáromi Járásbíróság 

 Aka  Almásfüzitő Ács
 Ácsteszér  Ászár Bakonybánk 
 Bakonysárkány  Bakonyszombathely Bana
 Bábolna  Bársonyos Csatka
 Császár  Csém Csép
 Ete  Kerékteleki Kisbér
 Kisigmánd  Komárom Mocsa
 Nagyigmánd  Réde Súr
 Tárkány  Vérteskethely

12/4. Tatai Járásbíróság 

 Baj  Dunaalmás Dunaszentmiklós 
 Kocs  Naszály Neszmély 
 Szomód  Tardos Tata
 Vértestolna   

12/5. Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

 Komárom-Esztergom megye   
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13. BALASSAGYARMATI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Balassagyarmat) 

13/1. Balassagyarmati Járásbíróság 

 Alsópetény  Balassagyarmat Bánk
 Becske  Bercel Berkenye 
 Borsosberény  Cserháthaláp Cserhátsurány 
 Csesztve  Csitár Debercsény 
 Dejtár  Diósjenő Drégelypalánk 
 Endrefalva  Érsekvadkert Felsőpetény 
 Galgaguta  Herencsény Hollókő
 Hont  Horpács Hugyag
 Iliny  Ipolyszög Ipolyvece 
 Karancsság  Keszeg Kétbodony 
 Kisecset  Legénd Ludányhalászi 
 Magyargéc  Magyarnándor Mohora
 Nagylóc  Nagyoroszi Nézsa
 Nógrád  Nógrádkövesd Nógrádmarcal 
 Nógrádmegyer  Nógrádsáp Nógrádsipek 
 Nógrádszakál  Nőtincs Őrhalom
 Ősagárd  Patak Patvarc
 Piliny  Pusztaberki Rétság
 Rimóc  Romhány Ságújfalu 
 Szalmatercs  Szanda Szátok
 Szendehely  Szente Szécsénke 
 Szécsény  Szécsényfelfalu Szügy
 Tereske  Terény Tolmács
 Varsány   

13/2. Pásztói Járásbíróság 

 Alsótold  Bér Bokor
 Buják  Cserhátszentiván Csécse
 Ecseg  Egyházasdengeleg Erdőkürt
 Erdőtarcsa  Felsőtold Garáb
 Héhalom  Jobbágyi Kálló
 Kisbágyon  Kozárd Kutasó
 Mátraszőlős  Palotás Pásztó
 Szarvasgede  Szirák Szurdokpüspöki 
 Tar  Vanyarc

13/3. Salgótarjáni Járásbíróság 

 Bárna  Bátonyterenye Cered
 Dorogháza  Egyházasgerge Etes
 Ipolytarnóc  Karancsalja Karancsberény 
 Karancskeszi  Karancslapujtő Kazár
 Kisbárkány  Kishartyán Litke
 Lucfalva  Márkháza Mátramindszent 
 Mátranovák  Mátraszele Mátraterenye 
 Mátraverebély  Mihálygerge Nagybárkány 
 Nagykeresztúr  Nemti Rákóczibánya 
 Salgótarján  Sámsonháza Somoskőújfalu 
 Sóshartyán  Szilaspogony Szuha
 Vizslás  Zabar
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13/4. Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

 Nógrád megye   

14. BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Budapest) 

14/1. Budakörnyéki Járásbíróság (székhelye: Budapest) 

 Budajenő  Budakeszi Nagykovácsi 
 Páty  Perbál Pilisborosjenő 
 Piliscsaba  Pilisjászfalu Pilisszentiván 
 Pilisvörösvár  Remeteszőlős Solymár
 Telki  Tinnye Tök
 Üröm  Zsámbék

14/2. Ceglédi Járásbíróság 

 Abony  Albertirsa Cegléd
 Ceglédbercel  Csemő Dánszentmiklós 
 Jászkarajenő  Kőröstetétlen Mikebuda 
 Tápiószőlős  Törtel Újszilvás

14/3. Dabasi Járásbíróság 

 Alsónémedi  Bugyi Dabas
 Felsőpakony  Gyál Hernád
 Inárcs  Kakucs Ócsa
 Örkény  Pusztavacs Tatárszentgyörgy 
 Táborfalva  Újhartyán Újlengyel 

14/4. Dunakeszi Járásbíróság 

 Csomád  Dunakeszi Fót
 Göd   

14/5. Gödöllői Járásbíróság 

 Aszód  Bag Csömör
 Dány  Domony Erdőkertes 
 Galgahévíz  Galgamácsa Gödöllő
 Hévízgyörk  Iklad Isaszeg
 Kartal  Kerepes Kistarcsa
 Mogyoród  Nagytarcsa Pécel
 Szada  Tura Valkó
 Vácegres  Váckisújfalu Vácszentlászló 
 Veresegyház  Verseg Zsámbok 

14/6. Monori Járásbíróság 

 Bénye  Csévharaszt Ecser
 Gomba  Gyömrő Káva
 Maglód  Mende Monor
 Monorierdő  Nyáregyháza Péteri
 Pilis  Sülysáp Úri
 Üllő  Vasad Vecsés
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14/7. Nagykátai Járásbíróság 

 Farmos  Kóka Nagykáta 
 Pánd  Szentlőrinckáta Szentmártonkáta 
 Tápióbicske  Tápiógyörgye Tápióság
 Tápiószecső  Tápiószele Tápiószentmárton 
 Tóalmás   

14/8. Nagykőrösi Járásbíróság 

 Kocsér  Nagykőrös Nyársapát 

14/9. Ráckevei Járásbíróság 

 Apaj  Áporka Délegyháza 
 Dömsöd  Dunaharaszti Dunavarsány 
 Halásztelek  Kiskunlacháza Lórév
 Majosháza  Makád Ráckeve
 Szigetbecse  Szigetcsép Szigethalom 
 Szigetszentmárton  Szigetszentmiklós Szigetújfalu 
 Taksony  Tököl 

14/10. Szentendrei Járásbíróság 

 Budakalász  Csobánka Dunabogdány 
 Kisoroszi  Leányfalu Pilisszántó 
 Pilisszentkereszt  Pilisszentlászló Pomáz
 Pócsmegyer  Szentendre Szigetmonostor 
 Tahitótfalu  Visegrád

14/11. Váci Járásbíróság 

 Acsa  Bernecebaráti Csörög
 Csővár  Galgagyörk Ipolydamásd 
 Ipolytölgyes  Kemence Kismaros
 Kisnémedi  Kosd Kóspallag 
 Letkés  Márianosztra Nagybörzsöny 
 Nagymaros  Őrbottyán Penc
 Perőcsény  Püspökhatvan Püspökszilágy 
 Rád  Szob Szokolya
 Sződ  Sződliget Tésa
 Vác  Vácduka Váchartyán 
 Vácrátót  Vámosmikola Verőce
 Zebegény   

14/12. Budaörsi Járásbíróság 

 Biatorbágy  Budaörs Diósd
 Érd  Herceghalom Pusztazámor 
 Sóskút  Százhalombatta Tárnok
 Törökbálint   

14/13. Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

 Pest megye   
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15. KAPOSVÁRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Kaposvár) 

15/1. Kaposvári Járásbíróság 

 Alsóbogát  Baté Bárdudvarnok 
 Bodrog  Bőszénfa Büssü
 Cserénfa  Csoma Csombárd 
 Csököly  Ecseny Edde
 Felsőmocsolád  Fonó Gadács
 Gálosfa  Gige Gölle
 Hajmás  Hedrehely Hencse
 Hetes  Igal Jákó
 Juta  Kadarkút Kaposfő
 Kaposgyarmat  Kaposhomok Kaposkeresztúr 
 Kaposmérő  Kaposszerdahely Kaposújlak 
 Kaposvár  Kazsok Kercseliget 
 Kisasszond  Kisgyalán Kiskorpád 
 Kőkút  Magyaratád Magyaregres 
 Mernye  Mezőcsokonya Mike
 Mosdós  Nagybajom Nagyberki 
 Orci  Osztopán Patalom
 Patca  Pálmajor Polány
 Ráksi  Rinyakovácsi Sántos
 Simonfa  Somodor Somogyaszaló 
 Somogygeszti  Somogyjád Somogysárd 
 Somogyszil  Szabadi Szenna
 Szentbalázs  Szentgáloskér Szilvásszentmárton 
 Taszár  Újvárfalva Várda
 Visnye  Zimány Zselickisfalud 
 Zselickislak  Zselicszentpál

15/2. Barcsi Járásbíróság 

 Babócsa  Barcs Bélavár
 Bolhó  Csokonyavisonta Darány
 Drávagárdony  Drávatamási Heresznye 
 Homokszentgyörgy  Istvándi Kastélyosdombó 
 Kálmáncsa  Komlósd Lad
 Lakócsa  Patosfa Péterhida 
 Potony  Rinyaújlak Rinyaújnép 
 Somogyaracs  Szentborbás Szulok
 Tótújfalu  Vízvár

15/3. Fonyódi Járásbíróság 

 Balatonboglár  Balatonfenyves Balatonlelle 
 Buzsák  Fonyód Gamás
 Gyugy  Hács Kisberény 
 Látrány  Lengyeltóti Ordacsehi 
 Öreglak  Pamuk Somogybabod 
 Somogytúr  Somogyvámos Somogyvár 
 Szőlősgyörök  Visz 

15/4. Marcali Járásbíróság 

 Balatonberény  Balatonkeresztúr Balatonmáriafürdő 
 Balatonszentgyörgy  Balatonújlak Böhönye
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 Csákány  Csömend Főnyed
 Gadány  Hollád Hosszúvíz 
 Keleviz  Kéthely Libickozma 
 Marcali  Mesztegnyő Nagyszakácsi 
 Nemesdéd  Nemeskisfalud Nemesvid 
 Nikla  Pusztakovácsi Sávoly
 Somogyfajsz  Somogysámson Somogysimonyi 
 Somogyszentpál  Somogyzsitfa Szegerdő 
 Szenyér  Szőkedencs Tapsony
 Táska  Tikos Varászló
 Vése  Vörs 

15/5. Nagyatádi Járásbíróság 

 Bakháza  Beleg Berzence 
 Bolhás  Csurgó Csurgónagymarton 
 Görgeteg  Gyékényes Háromfa
 Iharos  Iharosberény Inke
 Kaszó  
 Lábod 

 Kisbajom
 Nagyatád 

Kutas
Nagykorpád 

 Őrtilos  Ötvöskónyi Pogányszentpéter 
 Porrog  Porrogszentkirály Porrogszentpál 
 Rinyabesenyő  Rinyaszentkirály Segesd
 Somogybükkösd  Somogycsicsó Somogyszob 
 Somogyudvarhely  Szabás Szenta
 Tarany  Zákány Zsákányfalu 
    

15/6. Siófoki Járásbíróság 

 
 Andocs  Ádánd Balatonendréd 
 Balatonföldvár  Balatonőszöd Balatonszabadi 
 Balatonszárszó  Balatonszemes Balatonvilágos 
 Bábonymegyer  Bálványos Bedegkér
 Bonnya  Fiad Kapoly
 Karád  Kánya Kára
 Kereki  Kisbárapáti Kőröshegy
 Kötcse  Lulla Miklósi
 Nagyberény  Nagycsepely Nágocs
 Nyim  Pusztaszemes Ságvár
 Sérsekszőlős  Siófok Siójut
 Som  Somogyacsa Somogydöröcske 
 Somogyegres  Somogymeggyes Szántód
 Szorosad  Szólád Tab
 Teleki  Tengőd Torvaj
 Törökkoppány  Zala Zamárdi
 Zics  

15/7. Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

 Somogy megye   
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16. NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Nyíregyháza) 

16/1. Nyíregyházi Járásbíróság 

 Apagy  Baktalórántháza Balsa
 Besenyőd  Beszterec Biri
 Bököny  Buj Demecser 
 Érpatak  Gávavencsellő Geszteréd 
 Ibrány  Kálmánháza Kemecse
 Kék  Kótaj Levelek
 Magy  Nagycserkesz Nagyhalász 
 Nagykálló  Napkor Nyírbogdány 
 Nyíregyháza  Nyíribrony Nyírjákó
 Nyírkércs  Nyírpazony Nyírtelek
 Nyírtét  Nyírtura Paszab
 Rakamaz  Ramocsaháza Sényő
 Szabolcs  Székely Szorgalmatos 
 Timár  Tiszabercel Tiszadada 
 Tiszadob  Tiszaeszlár Tiszalök
 Tiszanagyfalu  Tiszarád Tiszatelek 
 Tiszavasvári  Újfehértó Vasmegyer 

16/2. Fehérgyarmati Járásbíróság 

 Botpalád  Cégénydányád Csaholc
 Császló  Csegöld Darnó
 Fehérgyarmat  Fülesd Gacsály
 Garbolc  Gyügye Hermánszeg 
 Jánkmajtis  Kérsemjén Kisar
 Kishódos  Kisnamény Kispalád
 Kisszekeres  Kölcse Kömörő
 Magosliget  Mánd Méhtelek 
 Milota  Nagyar Nagyhódos 
 Nagyszekeres  Nábrád Nemesborzova 
 Olcsvaapáti  Panyola Penyige
 Rozsály  Sonkád Szamossályi 
 Szamosújlak  Szatmárcseke Tiszabecs 
 Tiszacsécse  Tiszakóród Tisztaberek 
 Tunyogmatolcs  Túristvándi Túrricse
 Uszka  Vámosoroszi Zajta
 Zsarolyán   

16/3. Kisvárdai Járásbíróság 

 Ajak  Anarcs Benk
 Berkesz  Dombrád Döge
 Eperjeske  Fényeslitke Gégény
 Győröcske  Gyulaháza Jéke
 Kékcse  Kisvárda Komoró
 Laskod  Lövőpetri Mándok
 Mezőladány  Nyírkarász Nyírlövő
 Nyírtass  Pap Pátroha
 Petneháza  Rétközberencs Szabolcsbáka 
 Szabolcsveresmart  Tiszabezdéd Tiszakanyár 
 Tiszamogyorós  Tiszaszentmárton Tornyospálca 
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 Tuzsér  Újdombrád Újkenéz
 Záhony  Zsurk 

16/4. Mátészalkai Járásbíróság 

 Csenger  Csengersima Csengerújfalu 
 Fábiánháza  Fülpösdaróc Géberjén 
 Győrtelek  Hodász Jármi
 Kántorjánosi  Kocsord Komlódtótfalu 
 Mátészalka  Mérk Nagydobos 
 Nagyecsed  Nyírcsaholy Nyírkáta
 Nyírmeggyes  Nyírparasznya Ópályi
 Ököritófülpös  Őr Papos
 Pátyod  Porcsalma Rápolt
 Rohod  Szamosangyalos Szamosbecs 
 Szamoskér  Szamosszeg Szamostatárfalva 
 Tiborszállás  Tyukod Ura
 Vaja  Vállaj 

16/5. Nyírbátori Járásbíróság 

 Balkány  Bátorliget Encsencs 
 Kállósemjén  Kisléta Máriapócs 
 Nyírbátor  Nyírbéltek Nyírbogát 
 Nyírcsászári  Nyírderzs Nyírgelse 
 Nyírgyulaj  Nyírlugos Nyírmihálydi 
 Nyírpilis  Nyírvasvári Ófehértó
 Ömböly  Penészlek Piricse
 Pócspetri  Szakoly Terem

16/6. Vásárosnaményi Járásbíróság 

 Aranyosapáti  Barabás Beregdaróc 
 Beregsurány  Csaroda Gelénes
 Gemzse  Gulács Gyüre
 Hetefejércse  Ilk Jánd
 Kisvarsány  Lónya Márokpapi 
 Mátyus  Nagyvarsány Nyírmada 
 Olcsva  Pusztadobos Tarpa
 Tákos  Tiszaadony Tiszakerecseny 
 Tiszaszalka  Tiszavid Tivadar
 Vámosatya  Vásárosnamény

16/7. Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye   

17. SZEKSZÁRDI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Szekszárd) 

17/1. Szekszárdi Járásbíróság 

 Alsónána  Alsónyék Báta
 Bátaszék  Bogyiszló Decs
 Fadd  Fácánkert Harc
 Kistormás  Kölesd Medina
 Őcsény  Pörböly Sárpilis
 Sióagárd  Szálka Szedres
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 Szekszárd  Tengelic Tolna
 Várdomb   

17/2. Bonyhádi Járásbíróság 

 Aparhant  Bátaapáti Bonyhád
 Bonyhádvarasd  Cikó Dúzs
 Felsőnána  Grábóc Györe
 Hőgyész  Izmény Kakasd
 Kalaznó  Kéty Kisdorog
 Kismányok  Kisvejke Lengyel
 Mórágy  Mőcsény Mucsfa
 Mucsi  Murga Nagymányok 
 Nagyvejke  Tevel Váralja
 Závod  Zomba

17/3. Dombóvári Járásbíróság 

 Attala  Csibrák Csikóstőttős 
 Dalmand  Dombóvár Döbrököz 
 Gyulaj  Jágónak Kapospula 
 Kaposszekcső  Kocsola Kurd
 Lápafő  Nak Szakcs
 Várong   

17/4. Paksi Járásbíróság 

 Bikács  Bölcske Dunaföldvár 
 Dunaszentgyörgy  Gerjen Györköny 
 Kajdacs  Madocsa Nagydorog 
 Németkér  Paks Pálfa
 Pusztahencse  Sárszentlőrinc

17/5. Tamási Járásbíróság 

 Belecska  Diósberény Értény
 Felsőnyék  Fürged Gyönk
 Iregszemcse  Keszőhidegkút Kisszékely 
 Koppányszántó  Magyarkeszi Miszla
 Nagykónyi  Nagyszékely Nagyszokoly 
 Ozora  Pári Pincehely 
 Regöly  Simontornya Szakadát
 Szakály  Szárazd Tamási
 Tolnanémedi  Udvari Újireg
 Varsád   

17/6. Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

 Tolna megye   

18. SZOMBATHELYI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Szombathely) 

18/1. Szombathelyi Járásbíróság 

 Acsád  Alsóújlak Andrásfa
 Balogunyom  Bérbaltavár Bozzai
 Bucsu  Csehi Csehimindszent 
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 Csempeszkopács  Csipkerek Dozmat
 Egervölgy  Felsőcsatár Gencsapáti 
 Gersekarát  Gyanógeregye Győrvár
 Hegyhátszentpéter  Horvátlövő Ják
 Kám  Kisunyom Meszlen
 Mikosszéplak  Nagytilaj Narda
 Nárai  Nemesbőd Nemeskolta 
 Olaszfa  Oszkó Pácsony
 Perenye  Petőmihályfa Pornóapáti 
 Püspökmolnári  Rábahidvég Rábatöttös 
 Rum  Salköveskút Sárfimizdó 
 Sé  Sorkifalud Sorkikápolna 
 Sorokpolány  Söpte Szemenye 
 Szentpéterfa  Szombathely Tanakajd 
 Táplánszentkereszt  Telekes Torony
 Vasasszonyfa  Vaskeresztes Vassurány 
 Vasszécseny  Vasszilvágy Vasvár
 Vát  Vép Zsennye

18/2. Körmendi Járásbíróság 

 Alsószölnök  Apátistvánfalva Bajánsenye 
 Csákánydoroszló  Csörötnek Daraboshegy 
 Döbörhegy  Döröske Egyházashollós 
 Egyházasrádóc  Felsőjánosfa Felsőmarác 
 Felsőszölnök  Gasztony Halastó
 Halogy  Harasztifalu Hegyháthodász 
 Hegyhátsál  Hegyhátszentjakab Hegyhátszentmárton 
 Ispánk  Ivánc Katafa
 Kemestaródfa  Kercaszomor Kerkáskápolna 
 Kétvölgy  Kisrákos Kondorfa 
 Körmend  Magyarlak Magyarnádalja 
 Magyarszecsőd  Magyarszombatfa Molnaszecsőd 
 Nádasd  Nagykölked Nagymizdó 
 Nagyrákos  Nemesmedves Nemesrempehollós 
 Orfalu  Őrimagyarósd Őriszentpéter 
 Pankasz  Pinkamindszent Rábagyarmat 
 Rádóckölked  Rátót Rönök
 Szaknyér  Szakonyfalu Szalafő
 Szarvaskend  Szatta Szentgotthárd 
 Szőce  Vasalja Vasszentmihály 
 Velemér   

18/3. Kőszegi Járásbíróság 

 Bozsok  Bük Cák
 Csepreg  Gyöngyösfalu Horvátzsidány 
 Kiszsidány  Kőszeg Kőszegdoroszló 
 Kőszegpaty  Kőszegszerdahely Lukácsháza 
 Nemescsó  Ólmod Peresznye 
 Pusztacsó  Tormásliget Tömörd
 Velem   

18/4. Sárvári Járásbíróság 

 Bejcgyertyános  Boba Borgáta
 Bő  Bögöt Bögöte
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 Celldömölk  Chernelházadamonya Csánig
 Csénye  Csönge Duka
 Egyházashetye  Gérce Gór
 Hegyfalu  Hosszúpereszteg Ikervár
 Iklanberény  Jákfa Jánosháza 
 Karakó  Káld Keléd
 Kemeneskápolna  Kemenesmagasi Kemenesmihályfa 
 Kemenespálfa  Kemenessömjén Kemenesszentmárton 
 Kenéz  Kenyeri Kissomlyó 
 Köcsk  Lócs Meggyeskovácsi 
 Megyehid  Mersevát Mesterháza 
 Mesteri  Nagygeresd Nagysimonyi 
 Nemeskeresztúr  Nemeskocs Nemesládony 
 Nick  Nyőgér Ostffyasszonyfa 
 Ölbő  Pápoc Pecöl
 Porpác  Pósfa Rábapaty 
 Répcelak  Répceszentgyörgy Sajtoskál
 Sárvár  Simaság Sitke
 Sótony  Szeleste Szergény 
 Tokorcs  Tompaládony Uraiújfalu 
 Vasegerszeg  Vashosszúfalu Vámoscsalád 
 Vásárosmiske  Viszák Vönöck
 Zsédeny   

18/5. Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

 Vas megye   

19. VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Veszprém) 

19/1. Veszprémi Járásbíróság 

 Alsóörs  Aszófő Bakonyjákó 
 Bakonykoppány  Balatonakali Balatonalmádi 
 Balatoncsicsó  Balatonfőkajár Balatonfüred 
 Balatonfűzfő  Balatonkenese Balatonszepezd 
 Balatonszőlős  Balatonudvari Barnag
 Bánd  Berhida Csajág
 Csopak  Dörgicse Felsőörs 
 Hajmáskér  Hárskút Herend
 Hidegkút  Királyszentistván Küngös
 Litér  Lovas Márkó
 Mencshely  Monoszló Nagyvázsony 
 Nemesvámos  Németbánya Óbudavár 
 Örvényes  Ősi Öskü
 Paloznak  Papkeszi Pécsely
 Pétfürdő  Pula Sóly
 Szentantalfa  Szentgál Szentjakabfa 
 Szentkirályszabadja  Tagyon Tés
 Tihany  Tótvázsony Várpalota 
 Vászoly  Veszprém Veszprémfajsz 
 Vilonya  Vöröstó Zánka

19/2. Ajkai Járásbíróság 

 Adorjánháza  Ajka Apácatorna 
 Bakonypölöske  Borszörcsök Csehbánya 
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 Csögle  Dabrony Devecser 
 Doba  Egeralja Halimba
 Iszkáz  Kamond Karakószörcsök 
 Kerta  Kisberzseny Kiscsősz
 Kislőd  Kispirit Kisszőlős
 Kolontár  Magyarpolány Nagyalásony 
 Nagypirit  Noszlop Oroszi
 Öcs  Pusztamiske Somlójenő 
 Somlószőlős  Somlóvásárhely Somlóvecse 
 Szőc  Tüskevár Úrkút
 Városlőd  Vid 

19/3. Pápai Járásbíróság 

 Adásztevel  Bakonyság Bakonyszentiván 
 Bakonyszücs  Bakonytamási Béb
 Békás  Csót Dáka
 Döbrönte  Egyházaskesző Farkasgyepű 
 Ganna  Gecse Homokbödöge 
 Kemeneshőgyész  Kemenesszentpéter Kup
 Külsővat  Lovászpatona Magyargencs 
 Malomsok  Marcalgergelyi Marcaltő
 Mezőlak  Mihályháza Nagyacsád 
 Nagydém  Nagygyimót Nagytevel 
 Nemesgörzsöny  Nemesszalók Nóráp
 Nyárád  Pápa Pápadereske 
 Pápakovácsi  Pápasalamon Pápateszér 
 Takácsi  Ugod Vanyola
 Vaszar  Várkesző Vinár

19/4. Tapolcai Járásbíróság 

 Ábrahámhegy  Badacsonytomaj Badacsonytördemic 
 Balatonederics  Balatonhenye Balatonrendes 
 Bazsi  Bodorfa Csabrendek 
 Dabronc  Gógánfa Gyepükaján 
 Gyulakeszi  Hegyesd Hegymagas 
 Hetyefő  Hosztót Kapolcs
 Káptalanfa  Káptalantóti Kékkút
 Kisapáti  Kővágóörs Köveskál
 Lesencefalu  Lesenceistvánd Lesencetomaj 
 Megyer  Mindszentkálla Monostorapáti 
 Nemesgulács  Nemeshany Nemesvita 
 Nyirád  Raposka Révfülöp
 Rigács  Salföld Sáska
 Sümeg  Sümegprága Szentbékkálla 
 Szentimrefalva  Szigliget Taliándörögd 
 Tapolca  Ukk Uzsa
 Veszprémgalsa  Vigántpetend Zalaerdőd 
 Zalagyömörő  Zalahaláp Zalameggyes 
 Zalaszegvár   

19/5. Zirci Járásbíróság 

 Bakonybél  Bakonynána Bakonyoszlop 
 Bakonyszentkirály  Borzavár Csesznek 
 Csetény  Dudar Eplény
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 Gic  Jásd Lókút
 Nagyesztergár  Olaszfalu Pénzesgyőr 
 Porva  Szápár Zirc

19/6. Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

 Veszprém megye   

20. ZALAEGERSZEGI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Zalaegerszeg) 

20/1. Zalaegerszegi Járásbíróság 

 Alibánfa  Alsónemesapáti Babosdöbréte 
 Bagod  Bak Baktüttös 
 Becsvölgye  Bezeréd Bocfölde
 Boncodfölde  Böde Bucsuszentlászló 
 Csatár  Csonkahegyhát Csöde
 Dobronhegy  Egervár Gellénháza 
 Gombosszeg  Gősfa Gyűrűs
 Hagyárosbörönd  Hottó Iborfia
 Kávás  Kemendollár Keménfa
 Kisbucsa  Kiskutas Kispáli
 Kustánszeg  Lakhegy Lickóvadamos 
 Milejszeg  Misefa Nagykapornak 
 Nagykutas  Nagylengyel Nagypáli
 Nemesapáti  Nemeshetés Nemesrádó 
 Nemessándorháza  Nemesszentandrás Németfalu 
 Orbányosfa  Ormándlak Ozmánbük 
 Pacsa  Padár Pálfiszeg
 Pethőhenye  Petrikeresztúr Pókaszepetk 
 Pölöske  Pusztaederics Pusztaszentlászló 
 Salomvár  Sárhida Söjtör
 Szentkozmadombja  Szentpéterúr Teskánd
 Tófej  Vasboldogasszony Vaspör
 Vöckönd  Zalaboldogfa Zalacséb
 Zalaegerszeg  Zalaháshágy Zalaigrice 
 Zalaistvánd  Zalalövő Zalaszentgyörgy 
 Zalaszentiván  Zalaszentlőrinc Zalaszentmihály 
 Zalatárnok   

20/2. Keszthelyi Járásbíróság 

 Almásháza  Alsópáhok Balatongyörök 
 Batyk  Bókaháza Cserszegtomaj 
 Dióskál  Döbröce Dötk
 Egeraracsa  Esztergályhorváti Felsőpáhok 
 Gétye  Gyenesdiás Hévíz
 Kallósd  Karmacs Kehidakustány 
 Keszthely  Kisgörbő Kisvásárhely 
 Ligetfalva  Mihályfa Nagygörbő 
 Nemesbük  Óhid Pakod
 Rezi  Sármellék Sénye
 Sümegcsehi  Szalapa Szentgyörgyvár 
 Tekenye  Tilaj Türje
 Vállus  Várvölgy Vindornyafok 
 Vindornyalak  Vindornyaszőlős Vonyarcvashegy 
 Zalaapáti  Zalabér Zalacsány 
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 Zalaköveskút  Zalaszántó Zalaszentgrót 
 Zalaszentlászló  Zalaszentmárton Zalavár
 Zalavég   

20/3. Lenti Járásbíróság 

 Alsószenterzsébet  Baglad Barlahida 
 Belsősárd  Bödeháza Csertalakos 
 Csesztreg  Csömödér Dobri
 Felsőszenterzsébet  Gáborjánháza Gosztola
 Gutorfölde  Hernyék Iklódbördőce 
 Kálócfa  Kányavár Kerkabarabás 
 Kerkafalva  Kerkakutas Kerkateskánd 
 Kissziget  Kozmadombja Külsősárd 
 Lendvadedes  Lendvajakabfa Lenti
 Lovászi  Magyarföld Márokföld 
 Mikekarácsonyfa  Nemesnép Nova
 Ortaháza  Páka Pórszombat 
 Pördefölde  Pusztaapáti Ramocsa
 Resznek  Rédics Szentgyörgyvölgy 
 Szentpéterfölde  Szécsisziget Szijártóháza 
 Szilvágy  Tormafölde Tornyiszentmiklós 
 Zalabaksa  Zalaszombatfa Zebecke

20/4. Nagykanizsai Járásbíróság 

 Alsórajk  Balatonmagyaród Bánokszentgyörgy 
 Bázakerettye  Becsehely Belezna
 Bocska  Borsfa Börzönce 
 Bucsuta  Csapi Csörnyeföld 
 Eszteregnye  Felsőrajk Fityeház
 Füzvölgy  Galambok Garabonc 
 Gelse  Gelsesziget Hahót
 Homokkomárom  Hosszúvölgy Kacorlak
 Kerecseny  Kerkaszentkirály Kilimán
 Kiscsehi  Kisrécse Kistolmács 
 Lasztonya  Letenye Lispeszentadorján 
 Liszó  Magyarszentmiklós Magyarszerdahely 
 Maróc  Miháld Molnári
 Murakeresztúr  Murarátka Muraszemenye 
 Nagybakónak  Nagykanizsa Nagyrada 
 Nagyrécse  Nemespátró Oltárc
 Orosztony  Pat Petrivente 
 Pölöskefő  Pötréte Pusztamagyaród 
 Rigyác  Sand Semjénháza 
 Sormás  Surd Szentliszló 
 Szentmargitfalva  Szepetnek Tótszentmárton 
 Tótszerdahely  Újudvar Valkonya 
 Várfölde  Zajk Zalakaros 
 Zalakomár  Zalamerenye Zalasárszeg 
 Zalaszabar  Zalaszentbalázs Zalaszentjakab 
 Zalaújlak   

20/5. Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

 Zala megye” 
 

  



2. melléklet a 2012. évi CCXI. törvényhez

„4. melléklet a 2010. évi CLXXXIV. törvényhez
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A közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumok és illetékességi területük 

 

1. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI REGIONÁLIS KOLLÉGIUM 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye   Heves megye Nógrád megye 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye   

 

2. ALFÖLDI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI REGIONÁLIS KOLLÉGIUM  

Békés megye   Csongrád megye Hajdú-Bihar megye 
Jász-Nagykun-Szolnok megye   

 

3. KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI REGIONÁLIS KOLLÉGIUM  

Bács-Kiskun megye  Pest megye 
   

4. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI REGIONÁLIS KOLLÉGIUM  

Győr-Moson-Sopron megye  Komárom-Esztergom megye Vas megye 
Veszprém megye   Zala megye

 

5. DÉL-DUNÁNTÚLI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI REGIONÁLIS KOLLÉGIUM  

Baranya megye  Fejér megye Somogy megye 
Tolna megye   

 

6. FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉKI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI REGIONÁLIS KOLLÉGIUM  

Budapest főváros”   
    

 
 
 



2012. évi CCXII. törvény

az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról*

1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény módosítása

1. § Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi. tv.) 6. §

(1) bekezdése a következõ p) ponttal egészül ki:

(Az egészségügyi államigazgatási szerv egészségügyi igazgatási és koordinációs feladatai körében)

„p) ellenõrzi, hogy az egészségügyi szolgáltató térítési díjszabályzata megfelel-e a jogszabályban foglaltaknak,

valamint hogy az egészségügyi szolgáltató a térítési díjszabályzatában foglaltaknak megfelelõen jár-e el.”

2. § Az Ehi. tv. 13/A. § (2) bekezdés a) pontja a következõ ad) ponttal egészül ki:

[Egészségügyi bírság kiszabásának van helye abban az esetben is, ha az egészségügyi államigazgatási szerv egészségügyi

és gyógyszerészeti igazgatási hatáskörében eljárva megállapítja, hogy

a) az egészségügyi szolgáltató]

„ad) térítési díjszabályzata nem felel meg a jogszabályban foglaltaknak, illetve az egészségügyi szolgáltató nem

a térítési díjszabályzatában meghatározottaknak megfelelõen járt el.”

3. § (1) Az Ehi. tv. 15. § (11) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap az egészségügyért felelõs miniszter, hogy)

„c) az élelmiszerekben lévõ transz-zsírsavak megengedhetõ legnagyobb mennyiségét, a transz-zsírsav tartalmú

élelmiszerek forgalmazásának feltételeit és hatósági ellenõrzésének szabályait, valamint a lakosság transz-zsírsav

bevitelének nyomon követésére vonatkozó szabályokat az élelmiszerlánc-felügyeletért felelõs miniszterrel egyetértésben”

(rendeletben határozza meg.)

(2) Az Ehi. tv. 15. § (12) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg)

„d) a kozmetikai termékekrõl szóló 2009. november 30-i 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

da) 19. cikk (4) és (5) bekezdésének végrehajtása körében a nem elõre csomagolt kozmetika termékek – ideértve azon

termékeket is, amelyeket a vevõ kérésére a vásárláskor csomagolnak be vagy azonnali eladásra elõre csomagolnak –

címkézésének részletes szabályait, valamint a magyar nyelven feltüntetendõ tájékoztatások körét,

db) 22. cikkének végrehajtása körében a kozmetikai termékek piacfelügyeletét ellátó szervek kijelölését,

dc) 34. cikk (1) és (2) bekezdésének végrehajtása körében az illetékes nemzeti hatóság és méregellenõrzõ központ

kijelölését,

dd) 37. cikkének végrehajtása körében a rendelet megsértése esetén alkalmazandó hatékony, arányos és visszatartó

erejû szankciók körét, illetve kijelölését.”

(3) Az Ehi. tv. 15. §-a a következõ (13) bekezdéssel egészül ki:

„(13) Felhatalmazást kap az egészségügyért felelõs miniszter, hogy a kereskedelemért felelõs miniszterrel, valamint

az élelmiszerlánc-felügyeletért felelõs miniszterrel egyetértésben az energiaitalok megengedett térfogatértékeit

és azok ellenõrzési módszereit rendeletben határozza meg.”

4. § Az Ehi. tv.

a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „tevékenységének kivételével” szövegrész helyébe a „ ,valamint az Országgyûlési

Õrség tevékenységének kivételével” szöveg,

b) 2. § (3a) bekezdésében a „személyi állományára” szövegrész helyébe a „személyi állományára, valamint

az Országgyûlési Õrségre” szöveg,

c) 15. § (4) bekezdés b) pontjában a „rendvédelmi szervek” szövegrész helyébe a „rendvédelmi szervek, valamint

az Országgyûlési Õrség” szöveg,

d) 15. § (5) bekezdésében az „érintett miniszter” szövegrész helyébe az „érintett miniszter, valamint az Országgyûlési

Õrség vonatkozásában a rendészetért felelõs miniszter” szöveg

lép.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. december 17-i ülésnapján fogadta el.
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2. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló

1997. évi XLVII. törvény módosítása

5. § Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló 1997. évi XLVII. törvény

(a továbbiakban: Eüak.) 4. § (2) bekezdése a következõ x)–z) pontokkal egészül ki:

[Egészségügyi és személyazonosító adatot az (1) bekezdésben meghatározottakon túl – törvényben meghatározott

esetekben – az alábbi célból lehet kezelni:]

„x) az egészségügyi szolgáltatások minõségének értékelése és fejlesztése, az egészségügyi szolgáltatások értékelési

szempontjainak rendszeres felülvizsgálata és fejlesztése,

y) az egészségügyi rendszer teljesítményének ellenõrzése, mérése és értékelése,

z) az egészségügyi ellátásokra jogosult részére a hatásos és biztonságos gyógyszerelés elõsegítése, valamint

a költséghatékony gyógyszeres terápia kialakítása érdekében.”

6. § Az Eüak. 14/A. §-a a következõ (3)–(5) bekezdésekkel egészül ki:

„(3) A gyógyszerész a 4. § (2) bekezdés z) pontja szerinti cél érdekében – amennyiben az érintett ezt írásban vagy

elektronikus kapcsolattartás keretében nem tiltotta meg – megismerheti a gyógyszerellátásban részesülõ biztosított

által, a kötelezõ egészségbiztosítás terhére igénybevett, gyógyszereléssel kapcsolatos egy éven belüli adatokat – ide

nem értve a mentális és viselkedészavarok kezelésére, valamint a szexuális úton terjedõ betegségek kezelésére

szolgáló gyógyszerekre vonatkozó adatokat – úgy, hogy az adatokat az egészségbiztosítási szerv elektronikus

formában biztosítja számára. A gyógyszerész – az adatok rögzítése nélkül – a gyógyszer nevét, mennyiségét és

a kiváltás idejét ismerheti meg. Az érintettet a tiltakozás lehetõségérõl tájékoztatni kell. Az érintett tiltakozását

megteheti az egészségbiztosítási szervnél vagy a gyógyszerésznél. Ha az érintett tiltakozását a gyógyszerésznél tette,

azt a gyógyszerész haladéktalanul köteles továbbítani az egészségbiztosítási szerv részére. Az érintett aláírásával

igazolja a betekintés megtörténtét.

(4) A gyógyszerkiváltás során a gyógyszerész akkor ismerheti meg a gyógyszerellátásban részesülõ biztosított

(3) bekezdés szerinti adatait, ha a gyógyszerellátásban részesülõ biztosított személyesen jár el.

(5) A gyógyszerész a biztosított kérésére a biztosított részére tájékoztatást ad a gyógyszerellátásban részesülõ

biztosított (3) bekezdés szerinti adatairól.”

7. § Az Eüak. „Epidemiológiai vizsgálatok, elemzések, az egészségügyi ellátás tervezése, szervezése” alcíme helyébe

a következõ alcím lép:

„Epidemiológiai vizsgálatok, elemzések, az egészségügyi ellátás tervezése, szervezése, minõség-

és teljesítményértékelés”

8. § Az Eüak. kiegészül a következõ 18–18/A. §-sal:

„18. § (1) A szakmai minõségértékelésért felelõs szerv a 4. § (2) bekezdés x) pontja szerinti célból – ide nem értve

az (5) bekezdésben meghatározott eljárást – jogosult az egészségügyi szolgáltatások minõségének értékeléséhez

és fejlesztéséhez, az egészségügyi szolgáltatások értékelési szempontjainak rendszeres felülvizsgálatához

és fejlesztéséhez szükséges, TAJ számmal összekapcsolt egészségügyi adatok kezelésére. Az egészségügyi

ellátóhálózat, illetve az egészségbiztosítási szerv a szakmai minõségértékelésért felelõs szerv megkeresésére átadja

ezen adatokat a szakmai minõségértékelésért felelõs szerv részére, illetve gondoskodik az adatokhoz történõ

hozzáférésrõl.

(2) A szakmai minõségértékelésért felelõs szerv az azonos TAJ számhoz kapcsolódóan átadott egészségügyi adatok

tekintetében az átadást követõen haladéktalanul kapcsolati kódot képez. A kapcsolati kódot a szakmai

minõségértékelésért felelõs szerv minden átadott, az (1) bekezdés szerinti adat tekintetében azonos kódképzési

módszer alapján hozza létre. A kapcsolati kód biztosítja a betegre és az egyes ellátási eseményekre, betegutakra

vonatkozó adatok személyazonosításra alkalmatlan összekapcsolását. A kapcsolati kód nem származtatható

személyazonosító adatból és nem lehet azzal azonos.

(3) A szakmai minõségértékelésért felelõs szerv a kapcsolati kód képzését követõen az (1) bekezdés szerinti célból

kapott TAJ számot haladéktalanul törli.

(4) A szakmai minõségértékelésért felelõs szerv az (1) bekezdés szerinti szervek által más adatkezelési célból

létrehozott és a 4. § (2) bekezdés x) pontja szerinti célból átadott, TAJ számmal összekapcsolt adatbázisokat, illetve

nyilvántartásokat a kapcsolati kód képzését követõen haladéktalanul törli.
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(5) A 4. § (2) bekezdés x) pontja szerinti célból egyedi ügy kivizsgálása érdekében a minõségértékelésért felelõs szerv,

az ügy kivizsgálásának lezárását követõ 5 évig kezelheti az érintett egészségügyi adatait, valamint az érintett TAJ

számát, nemét, születési dátumát és postai irányítószámát. Az érintett TAJ száma más személyazonosító adatokkal

történõ összekapcsolás nélkül kezelendõ.

18/A. § A teljesítményértékelésért felelõs szerv a 4. § (2) bekezdés y) pontja szerinti célból kezelheti az érintett

egészségügyi adatait, valamint az érintett TAJ számát és születési dátumát az adatok átadása, az adatkezelés és a

kapcsolati kód képzése tekintetében a 18.§ (1)–(4) bekezdésében foglaltak szerint.”

9. § Az Eüak. 22. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A társadalombiztosítási igazgatási szervek által lefolytatott ellenõrzés során a társadalombiztosítás szerveinek csak

egészségügyi felsõfokú szakképesítéssel rendelkezõ alkalmazottja ismerheti meg az érintett összekapcsolt

egészségügyi és személyazonosító adatait.”

10. § (1) Az Eüak. 30. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A gyógyszertár a vényeket 5 évig õrzi meg. A kötelezõ õrzési idõt követõen a vényeket meg kell semmisíteni.”

(2) Az Eüak. 30. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A (4) bekezdés b) pontjában meghatározott szerv adatfeldolgozási szerzõdést köt a Kormány által rendeletben

kijelölt szervvel

a) a (4) bekezdés b) pontjában,

b) az (5) bekezdés b) pontjában,

c) a (6a) bekezdésben, valamint

d) kormányrendeletben

meghatározott egészségügyi dokumentáció elhelyezésérõl, illetve feldolgozásáról.”

11. § (1) Az Eüak. 38. § (2) bekezdése kiegészül a következõ j) ponttal:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)

„j) a 18. § (1) bekezdés és a 18/A. § szerinti egészségügyi adatok körének meghatározására, az adatok átadására,

továbbítására, a kapcsolati kód képzésére vonatkozó részletes szabályokat”

(rendeletben állapítsa meg.)

(2) Az Eüak. 38. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a) a 30. § (4) bekezdés b) pontja szerinti adatkezelõt,

b) a 30. § (9) bekezdése szerinti adatfeldolgozót

rendeletben jelölje ki.”

12. § Az Eüak. 1. számú melléklete helyébe e törvény 1. melléklete lép.

13. § Az Eüak.

a) 15. § (2a) bekezdésében a „mérgezések fennállását” szövegrész helyébe a „mérgezések fennállását, illetve

kórokozóik jelenlétét” szöveg,

b) 15. § (2b) bekezdésében a „B) pontja szerinti betegségek” szövegrész helyébe a „B) pontja szerinti betegségek,

illetve kórokozóik” szöveg,

c) 19. § (1) bekezdésében az „életkorát” szövegrész helyébe a „születési dátumát” szöveg

lép.

3. A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

14. § A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) a következõ 5/C. §-sal

egészül ki:

„5/C. § Az 5/B. §-ban meg nem határozott fogalmak tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény

3. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.”
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15. § Az Ebtv. 20. §-a a következõ (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3b) A finanszírozási szerzõdéssel rendelkezõ egészségügyi szolgáltatónál a biztosítottnak nem minõsülõ betegek

ellátása – a sürgõs szükség esetének kivételével – nem eredményezheti a biztosítottak – várólista illetve betegfogadási

lista szerinti – várakozási idejének meghosszabbodását.”

16. § Az Ebtv. 21. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A biztosított jogosult a járóbeteg-ellátás keretében gyógyászati céllal rendelt gyógyszer, különleges táplálkozási igényt

kielégítõ tápszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás árához, illetõleg a fekvõbeteg-gyógyintézeti kezelés alatt

számára rendelt végleges gyógyászati segédeszköz árához, továbbá a gyógyászati segédeszköz javítási és kölcsönzési

díjához nyújtott támogatásra, amennyiben)

„c) a rendelés a (4) bekezdésben foglaltak szerint történik, és”

17. § (1) Az Ebtv. 26. § (1) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:

(Az egészségbiztosító – az E. Alap költségvetésében meghatározott keretek között – méltányosságból)

„e) támogatást nyújthat már támogatott, egyedi méretvétel alapján gyártott gyógyászati segédeszköz alkatrészének

cseréjéhez, amennyiben a cserét a beteg testi állapotában bekövetkezett változás indokolja.”

(2) Az Ebtv. 26. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az egészségbiztosító méltányosságból – az egészségügyért felelõs miniszter rendeletében meghatározott

eszközök esetében – a támogatással rendelhetõ gyógyászati segédeszköz árához az egészségügyért felelõs miniszter

rendeletében meghatározott indikációtól és ahhoz tartozó kiegészítõ feltételektõl eltérõen támogatást nyújthat.”

(3) Az Ebtv. 26. § (4) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

[Nem nyújtható az (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás]

„c) az 1000 forint havi terápiás költséget el nem érõ készítményekre.”

(4) Az Ebtv. 26. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés alapján méltányosságból támogatás]

„a) gyógyszerhez az E. Alap gyógyszertámogatás jogcímcsoport elõirányzatának a különös méltánylást érdemlõ

körülmények esetén felhasználható összeg idõarányos részének terhére,”

(nyújtható.)

18. § Az Ebtv. 29. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A biztosított az egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez – ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik – a

Társadalombiztosítási Azonosító Jelet (a továbbiakban: TAJ-szám) igazoló hatósági igazolványát és – amennyiben

a biztosított a 14. életévét betöltötte – érvényes, a személyazonosság megállapítására alkalmas igazolványát köteles

bemutatni. A biztosított a TAJ-számát a személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok

használatáról szóló törvény szerinti összerendelési nyilvántartásra vonatkozó rendelkezések szerint is igazolhatja.”

19. § Az Ebtv. 30. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az (5)–(6) bekezdésben és a 31. § (5) bekezdés b)–d) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni az egyéni

vállalkozói formában mûködõ egészségügyi szolgáltatók esetében.”

20. § Az Ebtv. 31. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az egészségügyi szolgáltató – a változás bekövetkezésétõl számított 15 napon belül – köteles bejelenteni

a) a személyi és tárgyi feltételek változását, amennyiben azok a finanszírozott feladatkör ellátását érintik,

b) ha nem minõsül a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti átlátható szervezetnek,

c) ha az általa igénybe vett közremûködõ egészségügyi szolgáltató – annak a közremûködõi szerzõdésben foglaltak

szerinti bejelentése alapján – nem minõsül a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti átlátható szervezetnek,

d) ha vele szemben csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás megindítására került sor.”

21. § Az Ebtv. 33. §-a a következõ (4)–(5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A gyógyszer kiszolgáltatója és a gyógyászati segédeszköz forgalmazója köteles bejelenteni

a) ha a mûködési engedélyét módosították vagy visszavonták,

b) a személyi és tárgyi feltételek változását, amennyiben azok az ártámogatási szerzõdés teljesítéséhez kapcsolódó

feladatok ellátását érintik.
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(5) Amennyiben a gyógyszer kiszolgáltatója és a gyógyászati segédeszköz forgalmazója a (4) bekezdésben foglalt

kötelezettségének nem tesz eleget, köteles az ebbõl eredõ ártámogatást érintõ többletet megtéríteni.”

22. § Az Ebtv. 35. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az egészségügyi szolgáltató a finanszírozás keretében kapott összeget más pénzeszközeitõl elkülönítetten kezeli.

Az egészségügyi szolgáltató azon számlájának megterheléséhez, amelyre a finanszírozás keretében kapott összeg

utalásra került, az e törvény végrehajtásáról szóló rendeletben meghatározott esetben szükséges az egészségügyi

szolgáltató fenntartójának és – ha a megterhelést nem az egészségügyi szolgáltató kezdeményezte – az egészségügyi

szolgáltatónak az elõzetes jóváhagyása. A finanszírozás keretében járó összegnek legfeljebb 10 százaléka

engedményezhetõ.”

23. § (1) Az Ebtv. 37. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(10) Az (1)–(9) bekezdés, a (12) bekezdés, valamint a 31. § (6) bekezdése és a 35. § (6) bekezdése szerinti követelést

az egészségbiztosító jogosult az igénybe vett finanszírozás, illetve az ártámogatás folyósítását követõ öt éven belül

a finanszírozás elszámolása során is érvényesíteni.”

(2) Az Ebtv. 37. § (13) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(13) A (2)–(4) bekezdés, a (6)–(9) bekezdés, a (12) bekezdés, a (16) bekezdés, valamint a 31. § (6) bekezdése és a 35. §

(6) bekezdése szerinti követelés összege után a fizetési kötelezettség megállapításakor érvényes jegybanki alapkamat

kétszeresét kell fizetni, amennyiben a kamat összege meghaladja az 1000 forintot. A kamatkövetelés öt éven belül

a finanszírozás elszámolása során is érvényesíthetõ.”

(3) Az Ebtv. 37. §-a a következõ (17)–(18) bekezdéssel egészül ki:

„(17) A finanszírozás keretében kapott összeg elkülönített kezelésére vonatkozó – 35. § (1) bekezdése szerinti –

kötelezettség nemteljesítése esetén a finanszírozási szerzõdést az egészségbiztosítási szerv felmondhatja.

(18) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató a 36. § (3) bekezdése szerinti ellenõrzéshez kapcsolódó

adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az egészségbiztosítási szerv a finanszírozási szerzõdést

felmondhatja.”

24. § Az Ebtv. 38/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„38/C. § (1) Ha az egészségügyi szolgáltató 30. § (1)–(2) bekezdése szerinti szerzõdése megszûnik, az egészségbiztosító

záró ellenõrzést végezhet, amelyet a szerzõdés megszûnését követõ kilencven napon belül indít meg.

(2) A záró ellenõrzés tekintetében a 35. § (2) és (6) bekezdése, a 36. §, a 37. § (1)–(8) és (12)–(14) bekezdése, a 38. §

(1)–(3) és (6)–(7) bekezdése, a 38/A. § és a 38/B. § szerinti, a szerzõdés teljesítésének ellenõrzésére vonatkozó szabályok

alkalmazandók. Amennyiben az ellenõrzött egészségügyi szolgáltató nem biztosítja az ellenõrzés elvégzéséhez az e

törvény és a végrehajtására kiadott jogszabály szerint szükséges adatokat, a szolgáltató köteles az ellenõrzés tárgyát

képezõ idõszak alatt részére folyósított finanszírozási összeget visszatéríteni.

(3) Ha a záró ellenõrzés megállapítja, hogy az egészségügyi szolgáltató az E. Alapból kapott összeget nem a megszûnt

finanszírozási szerzõdésében meghatározott egészségügyi szolgáltatásokra használta fel vagy azt nem használta fel,

köteles a kapott összeget – a szerzõdésszegés esetére kikötött egyéb jogkövetkezmények mellett – az E. Alap számára

megtéríteni.

(4) A záró ellenõrzést követõen az egészségbiztosító a szolgáltatótól kapott adatokat az esetleges elszámolásokkal

kapcsolatos igényérvényesítés határidejének lejártáig, és kizárólag az igényérvényesítés elbírálásának érdekében

kezelheti.”

25. § (1) Az Ebtv. 56. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére nem kötelezett biztosított, illetõleg baleseti ellátásra jogosult

baleseti táppénze az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege százötven százalékának naptári napi összegével

azonos, úti üzemi baleset esetén annak kilencven százalékával egyezik meg.”

(2) Az Ebtv. 56. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Ha a sérült az elsõ ízbeni baleseti táppénzre való jogosultság megszûnését követõ 180 napon belül ugyanazon

üzemi baleset következtében, abban a jogviszonyában, amelyben a baleset érte, újból keresõképtelenné válik,

a baleseti táppénz összege a korábbinál kevesebb nem lehet.”
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26. § Az Ebtv. 61. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) A pénzbeli egészségbiztosítási ellátások és a baleseti táppénz iránti kérelmekhez, továbbá a kifizetõhelyi

feladatellátás során az OEP által rendszeresített, az OEP honlapján közzétett nyomtatványoknak megfelelõ érvényes

nyomtatványokat kell használni.”

27. § Az Ebtv. 64. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A baleset üzemiségének elismerése iránti kérelmet – a foglalkozási megbetegedést kivéve – legkésõbb a baleset

bekövetkezésétõl számított egy éven belül lehet benyújtani a baleseti táppénz megállapítására jogosult hatósághoz.

E határidõ elmulasztása miatt igazolással élni nem lehet.”

28. § Az Ebtv. 68/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„68/B. § (1) A biztosított köteles megtéríteni a neki felróható módon jogalap nélkül igénybe vett, gyógyszer,

gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás után folyósított támogatás összegét, közgyógyellátás jogcímen

történõ rendelés esetén pedig a közgyógyellátás jogcímcsoport elõirányzatából finanszírozott összeget is, ha arra

a 38/B. § alapján lefolytatott eljárást követõen írásban kötelezték.

(2) A biztosítottat a megtérítésre elõírt összeg után az Art.-ban meghatározott késedelmi pótlékkal azonos mértékû

kamatfizetési kötelezettség terheli. Nem kell megfizetni a kamatot, ha annak összege az 1000 forintot nem éri el.”

29. § Az Ebtv. 69. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„69. § Ha az egészségbiztosító, illetve a társadalombiztosítási kifizetõhely a pénzbeli ellátási, valamint baleseti táppénz

iránti igény érvényesítésérõl az elõírt határidõn belül nem gondoskodik, az Art.-ban meghatározott késedelmi

pótlékkal azonos mértékû kamatot köteles fizetni a jogosult részére. Nem kell megfizetni a kamatot a 39/B. §, 52/A. §

és 55/A. § szerinti elõleg összege után, valamint ha a kamat összege nem haladja meg az 1000 forintot.”

30. § Az Ebtv. 70. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az egészségbiztosító a követelését

a) a 66. § szerinti visszafizetésre kötelezõ határozattal, illetve megtérítésre kötelezõ fizetési meghagyással,

b) a 67–68. § szerinti megtérítésre kötelezõ fizetési meghagyással,

c) a 68/B. § szerinti megtérítésre kötelezõ határozattal

érvényesíti. A fizetési meghagyás hatósági határozat, a kiadására irányuló eljárásban hozott döntés ellen nincs helye

fellebbezésnek.”

31. § Az Ebtv. 82. §-a a következõ (12a) bekezdéssel egészül ki:

„(12a) A (12) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni az egyéni vállalkozói formában mûködõ egészségügyi

szolgáltató esetében.”

32. § Az Ebtv. a következõ 82/B. §-sal egészül ki:

„82/B. § Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXII. törvénnyel megállapított 64. §

(2) bekezdésében foglalt rendelkezés hatálybalépését megelõzõen benyújtott kérelmeket a kötelezõ

egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 2012. december 31-én hatályos rendelkezései alapján

kell elbírálni.”

33. § Az Ebtv. a következõ 82/C. §-sal egészül ki:

„82/C. § Az irányított betegellátási rendszerben részt vett ellátásszervezõ (a továbbiakban e § alkalmazásában:

ellátásszervezõ), amely az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi CVI. törvény 75. §-a

szerinti záróelszámolást még nem készített, köteles az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló

2012. évi CCXII. törvény hatálybalépését, illetve – ha az késõbbi – az irányított betegellátási rendszerrel

összefüggésben lévõ per jogerõs befejezését, vagy – ha a jogerõs ítélet alapján az egészségbiztosítónak fizetési

kötelezettsége keletkezik az ellátásszervezõ részére – a jogerõs ítélet alapján az egészségbiztosító által folyósított

pénzeszköz folyósítását követõ 90 napon belül az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi

CVI. törvény 75. §-ának és a végrehajtásáról szóló rendeletnek a 2009. január 1-jén hatályos szabályai szerint – az

ellátásszervezõ által dokumentált betegút-szervezési és -nyilvántartási adatok alapján – záróelszámolást készíteni, és

az alapján elszámolási kötelezettségét teljesíteni az egészségbiztosító részére. A záróelszámolás ellenõrzése
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tekintetében az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi CVI. törvény 75. §-ának és a

végrehajtásáról szóló rendeletnek a 2009. január 1-jén hatályos szabályait kell alkalmazni.”

34. § (1) Az Ebtv. 83. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány)

„a) a finanszírozási szerzõdések megkötésére és tartalmára, valamint az egészségügyi szolgáltatások finanszírozására

és az Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszközök felhasználásának pénzügyi ellenõrzésére, továbbá

a kifizetéshez szükséges jóváhagyás esetköreire, jogcímeire vonatkozó szabályok,”

(meghatározására.)

(2) Az Ebtv. 83. §-a a következõ (2f) bekezdéssel egészül ki:

„(2f) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ gyógyszerek és a

gyógyászati segédeszközök rendelése, kiadása és felhasználása ellenõrzésének szabályait rendeletben állapítsa meg.”

(3) Az Ebtv. 83. § (6) bekezdése a következõ h) és i) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felelõs miniszter, hogy rendeletben határozza meg)

„h) a társadalombiztosítási támogatással javítható gyógyászati segédeszközök körét,

i) azoknak a gyógyászati segédeszközöknek a körét, amelyek esetében az egészségbiztosító méltányosságból

a gyógyászati segédeszköz árához az egészségügyért felelõs miniszter rendeletében meghatározott indikációtól és

ahhoz tartozó kiegészítõ feltételektõl eltérõen támogatást nyújthat.”

35. § Az Ebtv. a következõ 83/B. §-sal egészül ki:

„83/B. § Ez a törvény az önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiak és nõk közötti egyenlõ bánásmód elvének

alkalmazásáról és a 86/613/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló 2010. július 7-i 2010/41/EU európai

parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

36. § Az Ebtv.

a) 5/B. § a) pont aa) alpontjában az „a 16. §-ának (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „a 16. § (1) és (3) bekezdése”

szöveg,

b) 31. § (9) bekezdésében a „45 napon belül” szövegrész helyébe a „30 napon belül” szöveg, a „10 napon belül”

szövegrész helyébe a „15 napon belül” szöveg,

c) 37. § (15) bekezdésében az „az (1)–(4) bekezdés” szövegrész helyébe az „az (1)–(4) bekezdés, valamint a 35. §

(6) bekezdése” szöveg,

d) 38. § (3) bekezdésében a „2 éven belül” szövegrész helyébe az „5 éven belül” szöveg,

e) 40. § (3) bekezdésében a „kivéve a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvényben (a továbbiakban: Mt.)

a koraszülött gyermekek esetében a szülési szabadságra vonatkozó rendelkezés alkalmazásakor.” szövegrész

helyébe a „kivéve a jogszabály szerint a koraszülött gyermekek esetében a szülési szabadságra vonatkozó

rendelkezés alkalmazásakor.” szöveg,

f) 50. § (5) bekezdésében az „a biztosítottat” szövegrész helyébe az „a biztosítottat és a kizárólag egészségügyi

szolgáltatásra jogosult személyt" szöveg,

g) a 61. § (7) bekezdésében az „a Tbj.-ben” szövegrész helyébe, az „az Art.-ban” szöveg,

h) 77. § (2) bekezdésében az „A méltányossági jogkörben hozott határozat ellen” szövegrész helyébe az

„A méltányossági eljárásban hozott döntés ellen” szöveg

lép.

37. § Hatályát veszti az Ebtv.

a) 16. § b) pontja,

b) 16. § c) pontjában az „illetve a b) pontban foglalt esetben” szövegrész,

c) 23. § i) pontja,

d) 26. § (3) bekezdés c) pontja,

e) 26. § (4) bekezdés a) pontjában a „vagy gyógyászati segédeszközhöz” szövegrész,

f) 31. § (1) bekezdés g) pontja,

g) 35. § (1a) bekezdése,

h) 83. § (4) bekezdés e) pontja.
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4. Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

38. § (1) Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 3. § q) pontja helyébe a következõ rendelkezés

lép:

(E törvény alkalmazásában)

„q) egészségügyi szakképesítés: az adott egészségügyi tevékenység folytatására jogosító, Magyarországon szerzett,

valamint a külföldön szerzett és Magyarországon honosított, illetve elismert, alap-, közép-, emeltszintû, illetve

felsõfokú szakképzés vagy felsõoktatási szakképzés keretében megszerzett szakképesítés, valamint felsõoktatási alap-,

mester- vagy egységes osztatlan képzés keretében megszerzett végzettség és szakképzettség, továbbá egészségügyi

szakirányú szakmai képzés, egészségügyi felsõfokú szakirányú szakmai képzés során megszerzett képzettség;”

(2) Az Eütv. 3. § w) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép

(E törvény alkalmazásában:)

„w) fenntartó:

wa) költségvetési szerv egészségügyi szolgáltató esetén az alapító okiratban felügyeleti szervként megjelölt állami

szerv, helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás,

wb) egyházi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ egyházi egészségügyi szolgáltató esetén

az alapító okiratban fenntartóként megjelölt egyházi jogi személy,

wc) alapítványi, közalapítványi egészségügyi szolgáltató esetén az alapítvány, közalapítvány,

wd) egészségügyi felsõoktatási intézmény egészségügyi szolgáltatója esetén az egészségügyi felsõoktatási

intézmény,

we) más szervezet esetén a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet.”

(3) Az Eütv. 3. §-a a következõ z) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

„z) fenntartói jogkör gyakorlója: a 155. § (1) bekezdésében meghatározott fenntartói jogok egy részét vagy összességét

gyakorló szerv.”

39. § Az Eütv. 110. § (16) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A mûködési nyilvántartást vezetõ szerv)

„a) a bizonyítványok és oklevelek elismerését vagy egészségügyi tevékenység gyakorlására irányuló jogosultság

ellenõrzését végzõ külföldi szerv részére, annak megkeresése esetén – az egészségügyi tevékenység végzéséhez

szükséges egészségügyi szakképesítések megszerzését igazoló oklevelek, bizonyítványok és a képesítés

megszerzésérõl szóló egyéb tanúsítványok elismerésével összefüggésben – tájékoztatást nyújt az egészségügyi

dolgozókra vonatkozó, az alap- és mûködési nyilvántartásban szereplõ, az egészségügyi tevékenységvégzésre való

jogosultsággal összefüggõ adatokról, valamint az azokban bekövetkezett változásokról, illetve a külföldi szerv erre

irányuló megkeresése esetén az azok alapjául szolgáló tényekrõl,”

40. § Az Eütv. 111. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az alapnyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:)

„a) a szakképesítést szerzett neme, természetes személyazonosító adatai, egészségügyi tevékenység során használt

neve, állampolgársága, lakóhelye és tartózkodási helye;”

41. § (1) Az Eütv. 112. § (4) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A mûködési nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:)

„f) munkavégzéssel kapcsolatos adatok:

fa) a munkahely, illetve a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján történõ egészségügyi tevékenységvégzés

helye, megnevezése, címe,

fb) a szakterület megnevezése, amely területen az egészségügyi dolgozó munkát végez,

fc) a munkavégzésre irányuló jogviszony jellege, kezdõ idõpontja, határozott idejû foglalkoztatás esetében annak

végdátuma vagy a jogviszony határozatlan jellege,

fd) a szolgáltató ellátási szintje (alapellátás, járóbeteg-ellátás, fekvõbeteg-ellátás), valamint

fe) alkalmazott egészségügyi dolgozó esetén az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirõl szóló

2003. évi LXXXIV. törvény 12. §-ában meghatározott munkarendje, illetve munkavégzési formája, valamint az önként

vállalt többletmunka ténye és mértéke, a heti munkaidõ,”
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(2) Az Eütv. 112. § (4) bekezdés l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A mûködési nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:)

„l) a külföldi munkavégzés helye, idõtartama és a szakterület megnevezése, amely területen az egészségügyi dolgozó

a munkát végzi,”

(3) Az Eütv. 112. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A (4) bekezdés b)–c), e), fa)–fb) és k) pontja, továbbá a) pontjából az egészségügyi dolgozó neve, illetve

az egészségügyi tevékenység gyakorlása során használt neve bárki számára megismerhetõ adat.”

42. § Az Eütv. 116/A. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakmai képzésben az vehet részt, aki

a) a felsõoktatási alapképzés orvos- és egészségtudomány képzési területén egészségügyi szakképzettséget szerzett,

b) felsõoktatási ciklusokra bontott osztott mesterképzési szakon szakképzettséget vagy

c) felsõoktatási egységes osztatlan mesterképzési szakon orvos- és egészségtudomány képzési területen

szakképzettséget szerzett

és egészségügyi szolgáltatónál munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

(2) A képzési idõ

a) az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti képzésben részt vevõ számára legalább 12, legfeljebb 48 hónap,

b) az (1) bekezdés c) pontja szerinti képzésben részt vevõ számára legalább 24, legfeljebb 72 hónap.

(3) Az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakmai képzés szakvizsgával zárul. A szakvizsga sikeres letételérõl az

egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló

miniszteri rendeletben meghatározottak szerint szakmai szakvizsga-bizonyítványt állít ki.

(4) A szakorvos-, szakfogorvos-, szakgyógyszerész- és szakpszichológus-képzés költségvetési forrásának kezelése

érdekében az egészségügyi államigazgatási szerv nyilvántartást vezet, az államilag támogatott képzésben részt

vevõrõl.”

43. § (1) Az Eütv. 116/D. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzésre az vehetõ fel, aki

a) a szakképzésrõl szóló törvény alapján egészségügyi szakképesítéssel, valamint egészségügyi fõiskolai

végzettséggel vagy felsõoktatási intézményben, orvos- és egészségtudományi képzési terület alapképzési szakán

vagy ciklusokra bontott, osztott képzés mesterképzési szakán szerzett szakképzettséggel, vagy

b) orvos- és egészségtudományi képzési terület egységes osztatlan mesterképzési szakán szerzett szakképzettséggel

vagy egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképesítéssel

rendelkezik, és megfelel az egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzésrõl szóló jogszabályokban meghatározott

részvételi követelményeknek.”

(2) Az Eütv. 116/D. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzés vizsgával zárul, amelynek sikeres letételérõl az egészségügyi

államigazgatási szerv egészségügyi szakmai tevékenység végzésére jogosító tanúsítványt állít ki.”

44. § Az Eütv. 141. § (3) bekezdés l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az állam felelõssége körében az állam kötelezettségét képezi különösen)

„l) a fekvõbeteg-szakellátás és a járóbeteg-szakellátás feltételrendszerének meghatározása, továbbá – az

egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló törvényben meghatározott – egészségügyi szakellátási felelõssége

alapján a fekvõbeteg-szakellátásról és a járóbeteg-szakellátásról – az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló

törvényben foglaltak szerinti – gondoskodás, valamint az egészségügyi szakellátási kötelezettsége részeként

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló törvényben megállapított fekvõbeteg- és járóbeteg-szakellátási

feladatok ellátásának biztosítása.”

45. § Az Eütv. 142. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Az egészségbiztosítási szerv – az E. Alapnak e címen adott költségvetési hozzájárulás elõirányzatának erejéig –

finanszírozza az adott egészségügyi szolgáltatásra meghatározott finanszírozási rendszer szerint

a) a (2) bekezdés a) pontja alapján végzett szolgáltatásokat, amennyiben a kötelezõen elrendelt járványügyi

intézkedést az egészségbiztosítási szervvel szerzõdött egészségügyi szolgáltatónál foganatosítják,

b) az a) pont szerinti ellátásokkal összefüggõ egészségügyi szolgáltatásokat,
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c) a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott ellátások máshonnan meg nem térülõ költségét,

d) a (3) bekezdés c) pontjában foglalt szolgáltatásokat, és

e) a (3) bekezdés g) pontja alapján végzett egészségügyi szolgáltatásokat.”

46. § (1) Az Eütv. 155. § (1) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:

(Az egészségügyi intézmények fenntartójának hatáskörét képezi különösen)

„h) a törvényben vagy kormányrendeletben a fenntartó részére meghatározott egyéb szakmai feladatok ellátása

(szakmai fenntartói jogok).”

(2) Az Eütv. 155. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az állami egészségügyi felsõoktatási intézmény egészségügyi szolgáltatója tekintetében – az (1) bekezdésben

foglaltaktól eltérõen – az alábbi eljárások vonatkozásában az egészségügyért felelõs miniszter jár el – a fenntartó

javaslatának és véleményének figyelembevételével – a fenntartói jogkör gyakorlójaként:

a) az egészségügyi szolgáltató szakmai felügyelete,

b) az egészségügyi szolgáltató által kötendõ egészségügyi ellátási szerzõdés jóváhagyása,

c) az egészségügyi szolgáltató kapacitásainak tartós kihasználatlanság miatti csökkentése, szakmai összetételének

megváltoztatása,

d) az egészségügyi szolgáltató ellátási területének módosítása,

e) az egészségügyi szolgáltató szakellátási kapacitásainak átcsoportosítása,

f) váratlan esemény vagy elõre nem látható módon bekövetkezõ ellátási szükséglet miatt szükséges

többletkapacitásra kötendõ finanszírozási szerzõdés kezdeményezése,

g) az egészségügyi szolgáltató finanszírozási szerzõdése megkötésének, az egészségügyi szolgáltató által

kezdeményezett módosításának, illetve az egészségügyi szolgáltató általi felmondásának jóváhagyása,

h) az egészségügyi szolgáltatónak az Egészségbiztosítási Alapból származó bevételeit tartalmazó számla

megterheléséhez való hozzájárulás a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény, valamint az ennek

végrehajtására kiadott kormányrendelet szerint meghatározott esetben,

i) az egészségügyi szolgáltató mûködését szabályozó dokumentumok jóváhagyása,

j) az egészségügyi szolgáltató mûködési engedélyének módosítása iránti kérelem elõzetes jóváhagyása

az egészségügyi szolgáltató által végezhetõ szakmák, az ellátás progresszivitási szintje és formája, az ágyszám és a heti

rendelési idõ tekintetében, valamint

k) az egészségügyi szolgáltató mûködési engedélyében szereplõ egészségügyi szolgáltatás szüneteltetéséhez

és annak meghosszabbításához való hozzájárulás.

A b)–k) pont szerinti jogkörök a szakmai fenntartói jogok részét képezik.”

47. § (1) Az Eütv. 164/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A (3) és (5) bekezdésben nem említett beavatkozással nem járó vizsgálat esetében a szakmai-etikai engedélyt

az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló kormányrendelet szerinti kutatás-etikai bizottság a kérelem

megérkezését követõ naptól számított negyvenöt napon belül adja meg.”

(2) Az Eütv. 164/A. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az orvostechnikai eszközökkel végzett beavatkozással nem járó vizsgálat megkezdéséhez hatósági engedély

szükséges, amelynek kiadásáról a kérelem benyújtásától számított hatvan napon belül az orvostechnikai eszközökkel

kapcsolatos hatósági feladatok ellátására kijelölt szerv dönt.”

48. § Az Eütv. 243. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és egyidejûleg a következõ (6a) bekezdéssel egészül

ki:

„(6) Szervet, szövetet kizárólag

a) átültetés,

b) saját célú gyógykezelés,

c) kórisme megállapítása, továbbá

d) kutatás

céljából lehet külföldre, illetve külföldrõl Magyarország területére szállítani, ha nemzetközi egyezmény vagy

megállapodás azt lehetõvé teszi. Szervnek az a) pont szerinti célból történõ külföldre szállításának további feltétele az,

ha Magyarország területén nincs megfelelõ recipiens.

(6a) A (6) bekezdés szerinti feltételtõl eltekinteni akkor lehet, ha
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a) az állami vérellátó szolgálat által megkötött egyezmény vagy megállapodás eltérõen rendelkezik, vagy

b) szervet külföldrõl Magyarország területére behoztak és átültettek, és nemzetközi egyezmény vagy megállapodás

szerint ezen szervadományozás viszonzása céljából kerül sor azonos típusú szerv külföldre vitelére. A viszonzási

kötelezettség a szerv Magyarország területén történõ átültetésének idõpontjában keletkezik, és a viszonzásként

adományozott szerv külföldön történõ beültetésének idõpontjában ér véget.”

49. § Az Eütv. a következõ 244/D. §-sal egészül ki:

„244/D. § (1) Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXII. törvénnyel megállapított

141. § (3) bekezdés l) pontja alapján az állam – az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi

CXXXII. törvényben (a továbbiakban: Eftv.) meghatározott – egészségügyi szakellátási kötelezettségét a (2) bekezdés

szerinti járóbeteg-szakellátási feladatok tekintetében – a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei

önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló

2011. évi CLIV. törvény 79. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérõen – 2013. május 1-jétõl gyakorolja, kivéve, ha a helyi

önkormányzat az (5) bekezdés alapján úgy dönt, hogy 2013. április 30. után is ellátja a (2) bekezdésben meghatározott

járóbeteg-szakellátási feladatot. Az államnak – az Eftv-ben meghatározott – egészségügyi szakellátási felelõssége

ezen járóbeteg-szakellátások vonatkozásában 2013. január 1. és 2013. április 30. között is fennáll.

(2) A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat

egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 79. § (1) bekezdésében foglaltaktól

eltérõen az (1) bekezdésben meghatározott idõpontig – a 152. § (3) bekezdése alapján – a tulajdonában

és fenntartásában lévõ, járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató mûködtetésérõl, illetve a tulajdonában

lévõ, járóbeteg-szakellátási feladat ellátására szolgáló vagyonhoz kapcsolódó, közfinanszírozott járóbeteg-szakellátási

feladatok (e § alkalmazásában együtt: járóbeteg-szakellátási feladat) ellátásáról való gondoskodás valamennyi helyi

önkormányzatot terheli. Ez a járóbeteg-szakellátási feladat – az (1) bekezdésben, illetve a megyei önkormányzatok

konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi

intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 79. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérõen – 2013. április 30.

után az állam helyett továbbra is terheli azt a helyi önkormányzatot, amely az (5) bekezdés alapján úgy dönt, hogy

2013. április 30. után is ellátja a járóbeteg-szakellátási feladatot.

(3) A (2) bekezdés szerinti járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató, illetve a (2) bekezdésben

meghatározott vagyon a járóbeteg-szakellátási feladat állam általi teljesítése érdekében az (1) bekezdésben

meghatározott idõpontban kerül – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (1) bekezdésében

foglaltaknak megfelelõen – a helyi önkormányzattól az állam által átvételre, ide nem értve az Eftv. 2. §

(2b) bekezdésében megállapított esetet.

(4) A tulajdonjognak és a fenntartói jognak a (3) bekezdés alapján az államra történõ átszállása nem érinti az állami

tulajdonba került egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettségét, a meglévõ lekötött kapacitásai mértékét

és szakmai összetételét, valamint az érvényes finanszírozási szerzõdése szerinti finanszírozásra való jogosultságát,

továbbá az átvett feladathoz kapcsolódó közremûködõi szerzõdések, egészségügyi ellátási szerzõdések, illetve

megállapodások és az ezekhez kapcsolódó vagyonkezelési szerzõdések érvényességét. A tulajdonjog átszállására

tekintettel a kormány által kijelölt szerv 2013. december 31-éig felmondhatja – az azokban meghatározott feltételektõl

és az Eftv. 2/E. § (1) bekezdésétõl eltérõen – a szerzõdéseket és megállapodásokat azzal, hogy a felmondási idõ nem

lehet rövidebb 60 napnál.

(5) Az a helyi önkormányzat, amely a (2) bekezdés alapján a járóbeteg-szakellátási feladat ellátására kötelezett,

2013. február 15-éig – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban:

Mötv.) foglaltak szerint – köteles dönteni és az egészségügyért felelõs minisztert tájékoztatni arról, hogy

2013. április 30-át követõen folytatja-e a járóbeteg-szakellátási feladat ellátását. A helyi önkormányzat döntése csak

a járóbeteg-szakellátási feladatai egészének átadására, illetve folytatására irányulhat.

(6)Amennyiben a helyi önkormányzat az (5) bekezdésben foglaltakról az ott meghatározott határidõn belül nem dönt

vagy döntésérõl nem tájékoztatja a minisztert, úgy kell tekinteni, hogy a helyi önkormányzat nem kívánja

2013. május 1-jét követõen a feladatot ellátni.

(7) Az állam nevében a kormány által kijelölt szerv 2013. április 30-áig a Mötv. 10. § (3) bekezdése alapján

megállapodást köt azzal a helyi önkormányzattal, amely az (5) bekezdés szerinti döntésével vállalta a

járóbeteg-szakellátási feladat ellátásának 2013. április 30. utáni folytatását. A megállapodás idõtartamára,

felmondására és egyéb okból történõ megszûnésére vonatkozó szabályokat, valamint a megállapodással szembeni
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tartalmi és formai követelményeket és a megállapodás megkötésével kapcsolatos eljárási szabályokat a Kormány

rendeletben állapítja meg.

(8) Az a helyi önkormányzat, amely az (5) bekezdés szerinti nyilatkozatában foglaltaknak megfelelõen vagy a

(6) bekezdés alapján 2013. április 30-át követõen már nem fogja ellátni a (2) bekezdésben meghatározott

járóbeteg-szakellátási feladatot és a járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatója egészségügyi alapellátási

tevékenységet is végez, 2013. április 30-áig gondoskodik az alapellátási feladat és a járóbeteg-szakellátási feladat,

valamint az ezen feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati tulajdonban lévõ egyes vagyonelemek elválasztásáról.

(9) A (8) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítéséhez szükséges és a járóbeteg-szakellátási feladat

2013. április 30. utáni állam általi ellátását nem veszélyeztetõ – a kormány által kijelölt szerv által elõzetesen

engedélyezett – intézkedések kivételével az (5) bekezdés szerinti helyi önkormányzatot terhelõ járóbeteg-szakellátási

feladat ellátására szolgáló, a helyi önkormányzat tulajdonában, illetve a járóbeteg-szakellátási feladat ellátásában

közremûködõ – önkormányzati tulajdonú – egészségügyi szolgáltatója tulajdonában lévõ vagyonelemek 2013. április

30-áig nem idegeníthetõek el, nem terhelhetõek meg, a gazdasági társaságok törzs-, illetve alaptõkéje nem

csökkenthetõ, járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató mûködési formája nem változtatható meg.

(10) A (9) bekezdésben foglalt korlátozás alól kivételt képeznek azok a vagyonelemek, amelyeket érintõ jogügyletekrõl

a helyi önkormányzat e törvény hatálybalépését megelõzõen már döntést hozott, és az abból befolyó bevételt a helyi

önkormányzat a 2013. évi költségvetésében betervezte.”

50. § (1) Az Eütv. 247. § (1) bekezdés m) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

„m) az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzés tekintetében:

ma) az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzés szabályait,

mb) a 115. § (2) bekezdés b) és d) pontja szerinti képzéseket lezáró vizsgák szervezését, és a szakvizsga-bizonyítvány,

valamint tanúsítvány kiállítását végzõ szervet,

mc) a szabadon választható elméleti továbbképzések pontértékét megállapító szervet,

md) a szakorvosképzés intézményi akkreditációját végzõ szervet,”

(rendeletben megállapítsa.)

(2) Az Eütv. 247. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben

a) meghatározza a 244/D. § (2) bekezdésében foglalt járóbeteg-szakellátási feladat és a hozzá kapcsolódó helyi

önkormányzati tulajdonban lévõ vagyon állam általi átvételének feltételeit és eljárási szabályait,

b) kijelölje a 244/D. § (2) bekezdésében foglalt járóbeteg-szakellátási feladat és a hozzá kapcsolódó helyi

önkormányzati tulajdonban lévõ vagyon átvétele során és az átvételt követõen az állam nevében eljáró, illetve

244/D. § (9) bekezdése szerinti elõzetes engedély megadására jogosult szervet,

c) meghatározza a helyi önkormányzatoktól átvett egészségügyi intézmények felett az egészségügyért felelõs

miniszter által kijelölt szerv által gyakorolt feladat- és hatásköröket, az általa gyakorolt jogokat és kötelezettségeket,

d) meghatározza a 244/D. § (2) bekezdésben foglalt járóbeteg-szakellátási feladatot 2013. április 30-át követõen is

ellátó helyi önkormányzattal kötendõ – a Mötv. 10. § (3) bekezdése szerinti – megállapodással kapcsolatos eljárási

szabályokat, a megállapodással szembeni tartalmai és formai követelményeket, a megállapodás idõtartamára,

felmondására és egyéb okból történõ megszûnésére vonatkozó szabályokat és a megállapodással kapcsolatban

az állam nevében eljárásra és a megállapodás aláírására jogosult szervet.”

(3) Az Eütv. 247. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Felhatalmazást kap az egészségügyért felelõs miniszter, hogy rendeletben jelölje ki a 2013. május 1-jén átvételre

kerülõ egészségügyi intézmény tekintetében fenntartói joggal rendelkezõ központi államigazgatási szervet.”

51. § Az Eütv.

a) 112. § (4) bekezdés b) pontjában a „szakképesítések” szövegrész helyébe a „szakképesítések, valamint szakirányú

továbbképzések” szöveg,

b) 116/A. § (6) bekezdésében a „szakorvosjelöltnek” szövegrész helyébe a „képzésben részt vevõ személynek”

szöveg,

c) 116/A. § (9) bekezdésében az „ESZTT” szövegrész helyébe az „egészségügyi államigazgatási szerv” szöveg,

d) 117. § (5) bekezdésében az „ESZTT” szövegrész helyébe az „egészségügyi államigazgatási szerv” szöveg,
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e) 155. § (4) bekezdésében „az (1) bekezdésben foglalt jogkörök közül a miniszter kizárólagos irányítási jogkörébe

tartozik az egyes fenntartói jogokat gyakorló szervezet javaslatára” szövegrész helyébe „az (1) bekezdésben

foglalt fenntartói jogok közül a miniszter kizárólagos jogkörébe tartozik a fenntartói jogkört gyakorló szervezet

javaslatára” szöveg,

f) 164/A. § (3) bekezdésében az „A (2) bekezdéstõl eltérõen az” szövegrész helyébe az „Az” szöveg,

g) 164/C. § (1) bekezdésében „a gyógyszer” szövegrész helyébe „a gyógyszer vagy orvostechnikai eszköz” szöveg,

h) 247. § (1) bekezdés k) pontjában „a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselõ jogállását és eljárását,”

szövegrész helyébe „a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselõ jogállását és eljárását, a jogviszonyára,

képzettségére, a tevékenysége végzésének feltételeire, az összeférhetetlenségére vonatkozó szabályokat,”

szöveg

lép.

52. § Hatályát veszti az Eütv.

a) 112. § (3) bekezdés b) pontjában az „a) pontjában,” szöveg,

b) 112. § (3) bekezdés f) pontjában a „belátási képessége csökkenése következtében” szöveg,

c) 113/A. § (1) bekezdés d) pontjában a „belátási képessége csökkenése következtében” szöveg,

d) 115. § (2) bekezdés a) pontja,

e) 116. §-a,

f) 116/D. § (4) bekezdése,

g) 117. § (1)–(4) bekezdése,

h) 244/A. § (8)–(11) bekezdése,

i) 247. § (2) bekezdés j) pontja,

j) 247. § (3) bekezdés a) pontja.

5. A nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes

szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása

53. § A nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló

1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 1. §-a a következõ h) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

„h) gyûjtõcsomag: több fogyasztói csomagolási egységet tartalmazó, kiskereskedelmi forgalomban értékesített

nagyobb csomagolási egység.”

54. § Az Nvt. 2/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2/A. § (1) A helyi önkormányzat rendeletben a 2. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakon túl közterületet

nemdohányzó közterületnek nyilváníthat. Az önkormányzat rendeletében a dohányzási korlátozás hatókörét olyan

módon kell részletesen szabályozni, hogy az e törvényben foglalt, dohányzóhely-kijelölési kötelezettségüknek

a kötelezettek eleget tehessenek. A nemdohányzó közterület kijelölésére a 2. § (7) bekezdésében foglaltakat kell

alkalmazni.

(2) Az e törvényben, valamint az (1) bekezdésben említett önkormányzati rendeletben meghatározott, a közterületet

érintõ dohányzási korlátozások betartását a 7. §-ban foglaltakon túl – az önkormányzati rendeletben foglaltakra

figyelemmel – a közterület-felügyelet is ellenõrizheti, és a dohányzási korlátozás tetten ért megszegõjét 30 000 Ft-ig

terjedõ helyszínen kiszabott bírsággal sújthatja.

(3) A (2) bekezdés szerinti helyszíni bírság az önkormányzat bevétele.

(4) A dohányzási korlátozás azonos idõpontban és helyszínen, ugyanazon személy által történõ megszegéséért

a (2) bekezdés szerinti helyszíni bírság és a 7. § szerinti egészségvédelmi bírság együttesen nem szabható ki.

Ha a dohányzási korlátozás azonos idõpontban és helyszínen, ugyanazon személy általi megszegése miatt

a közterület-felügyelet és az egészségügyi államigazgatási szerv is eljárást indított, az eljárást a közigazgatási hatósági

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 21. § (6) bekezdése

szerint hatáskörrel rendelkezõ hatóság folytatja le.”
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55. § (1) Az Nvt. 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A 2. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott esetekben – a (6) bekezdésben, valamint a 2. § (3)–(5)

bekezdésében meghatározott kivétellel – az e törvényben foglaltaknak, valamint a tûzvédelmi szabályoknak

megfelelõen, a 2. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazásával kell nem zárt légterû dohányzóhelyet

kijelölni és fenntartani. Dohányzóhely – a szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézmények

kivételével – a közforgalmú intézmény bejáratától számított 5 méteres távolságon belül nem jelölhetõ ki.

A szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézmények esetében a dohányzóhelyet a bejárattól

számított 5 méteres távolságon belül abban az esetben lehet kijelölni, ha az intézmény területén a nyílt légterû

dohányzóhely kijelölésének feltételei a bejárattól számított 5 méteres távolságon kívül nem állnak fenn.”

(2) Az Nvt. 4. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A közforgalmú intézmény üzemeltetõje – a 2. § (5) bekezdés a)–c) pontjában foglalt közforgalmú intézmények

kivételével – az intézményt nemdohányzó intézménnyé nyilváníthatja. Ebben az esetben az intézményben

dohányzóhelyet nem zárt térben sem kell kijelölni. A nemdohányzó intézménnyé minõsítés tényét jól látható és

egyértelmû felirat vagy jelzés alkalmazásával az intézménynek a közforgalom számára nyitva álló bejáratánál, valamint

a nyilvánosság számára nyitva álló valamennyi helyiségében fel kell tüntetni.”

(3) Az Nvt. 4. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) A 2. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaktól eltérõen, olyan többcélú intézmény esetében, amelyben vagy

amelynek területén egészségügyi szolgáltatást is nyújtanak, az (1) bekezdés megfelelõen alkalmazandó, azzal, hogy

dohányzóhely nyílt légtérben is csak úgy jelölhetõ ki, ha az az egészségügyi szolgáltatást igénybevevõk szokásos vagy

szükségszerû útvonalától megfelelõen elkülönül.”

56. § (1) Az Nvt. 6. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdésben nem említett dohánytermékek fogyasztói csomagolási egységeire az (1) bekezdésben foglalt

rendelkezések megfelelõen irányadóak azzal, hogy e fogyasztói csomagolási egységek vonatkozásában

kormányrendelet az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti egészségvédõ figyelmeztetések legkisebb mérete

tekintetében az (1) bekezdés a) és b) pontjától eltérõ rendelkezéseket is megállapíthat. Az (1) bekezdésben nem

említett dohánytermékek fogyasztói csomagolási egységeire az (1) bekezdés c) pontját nem kell alkalmazni. Füst

nélküli dohánytermék esetén kormányrendelet az (1) bekezdés a) pontjában foglalt általános egészségvédõ

figyelmeztetések szövege tekintetében eltérõ szabályokat állapíthat meg.”

(2) Az Nvt. 6. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Dohánytermék gyûjtõcsomag forgalomba hozatalának feltételeire az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések

megfelelõen irányadóak azzal, hogy – kormányrendelet eltérõ rendelkezése hiányában – az (1) bekezdés c) pontját

nem kell alkalmazni.”

57. § Az Nvt. 7. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Egészségvédelmi bírság csak azon természetes személy ellen szabható ki, aki a cselekmény elkövetésekor

14. életévét betöltötte.”

58. § Az Nvt. 8. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

„a) a kombinált figyelmeztetéseket, valamint azok alkalmazásának részletes szabályait, a füst nélküli dohánytermék

esetén alkalmazandó egészségvédõ figyelmeztetések szövegét, a 6. § (1) bekezdésében nem említett

dohánytermékek fogyasztói csomagolási egységeire vonatkozó részletes szabályokat, a dohányzási korlátozásra,

valamint a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó feliratok és jelzések tartalmát, formáját, továbbá

a dohánytermékek elõállításának, forgalmazásának és ellenõrzésének a jövedéki adóról és a jövedéki termékek

forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény szabályozási körébe nem tartozó egyéb feltételeit,”

59. § Az Nvt. 8/A. § (2) bekezdésében a „közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)” szövegrész helyébe a „Ket.” szöveg lép.

60. § Hatályát veszti az Nvt. 2. § (4) bekezdés c) pontjában az „ideértve a többcélú intézményt is, ha abban egészségügyi

szolgáltatást is nyújtanak” szövegrész.
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6. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény módosítása

61. § A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) „A veszélyes anyagokkal, veszélyes

keverékkel végzett tevékenység feltételei” alcíme a következõ 31/B. §-sal egészül ki:

„31/B. § A biocid termék engedélyezésével kapcsolatos eljárásokban az elektronikus kapcsolattartás kizárt.”

62. § (1) A Kbtv. 34. § (3) bekezdése a következõ f) és g) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

„f) a biocid anyagok és termékek – ideértve az irtószereket is – elõállításának, forgalomba hozatalának és

felhasználásának,

g) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és

tanácsi rendelet

ga) 2. cikk (7) és (8) bekezdése végrehajtása körében a biocid termékek ivóvíz-szolgáltatásban történõ felhasználása

– szükség szerinti – korlátozásának, valamint egyes biocid termékeknek a rendelet elõírásai alól honvédelmi érdekbõl

történõ mentesítésének,

gb) 17. cikk (5) bekezdése végrehajtása körében a lakosság biocid termékek elõnyeirõl és kockázatairól, valamint

felhasználásuk minimálisra csökkentésének lehetõségeirõl szóló tájékoztatásának,

gc) 58. cikk (6) bekezdése végrehajtása körében a címkézés nyelvi követelményeinek,

gd) 65. cikke végrehajtása körében a biocid termékek és a kezelt áruk nyomon követésének,

ge) 69. cikk (3) bekezdése végrehajtása körében a biocid termékek nyilvántartása érdekében a csomagolás, címke

és a tájékoztatók benyújtásának, valamint a magyar nyelvû címkékkel történõ ellátásának,

gf) 75. cikk (2) és (3) bekezdése végrehajtása körében a biocid termékekkel foglalkozó bizottság tagja kijelölésének

és feladatellátása feltételeinek,

gg) 80. cikk (2) és (3) bekezdése végrehajtása körében az eljárási díjakat megállapítsa, valamint a díjakkal kapcsolatos

eljárások,

gh) 81. cikke végrehajtása körében az illetékes hatóság kijelölésének,

gi) 87. cikke végrehajtása körében a rendelet megsértése esetén alkalmazandó hatékony, arányos és visszatartó erejû

szankciókat kijelölje, illetve megállapítsa, és azok alkalmazásának,

gj) 89. cikk (2) bekezdése végrehajtása körében legfeljebb két éves átmeneti idõszak”

(részletes szabályait rendeletben meghatározza.)

(2) A Kbtv. 34. § (4) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap)

„h) az egészségügyért felelõs miniszter, hogy az agrárpolitikáért felelõs miniszterrel, valamint a környezetvédelemért

felelõs miniszterrel egyetértésben a biocid termékekben felhasználható hatóanyagok jegyzékét, a kis kockázattal járó

biocid termékek hatóanyagainak jegyzékét, a hatóanyagokra vonatkozó általános adatok körét, a biocid termékekre

vonatkozó közös alapadatokat, a hatóanyagokra és a biocid termékekre vonatkozó kiegészítõ adatokat, valamint az

aktív hatóanyagok és a biocid termékek adatait,”

(rendeletben meghatározza.)

63. § A Kbtv.

a) 25. §-át megelõzõ alcímben, 25. § (1)–(5) bekezdésében és 26. §-ában a „tárcaközi bizottság” szövegrész helyébe

a „tanács” szöveg,

b) 25. § (4) bekezdésében a „Kormány rendeletében” szövegrész helyébe a „Kormány határozatában” szöveg

lép.

64. § Hatályát veszti a Kbtv. 34. § (3) bekezdés a) pontja.
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7. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirõl szóló 2003. évi LXXXIV. törvény

módosítása

65. § Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirõl szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.)

11/A. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A Kormány az 1–3. mellékletben foglalt bértábláktól, illetve bérnövelési mértékektõl az egészségügyi dolgozók,

egészségügyben dolgozók számára kedvezõbb szabályokat rendeletben megállapíthat. Ebben az esetben

e törvénytõl eltérõen a Kormány rendeletében megállapított kedvezõbb rendelkezést kell alkalmazni.”

66. § Az Eütev. 12/F. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Amennyiben a munkaidõbeosztás alapján az egészségügyi dolgozó munkaideje a munkaidõkeret átlagában

számított heti 48 órát várhatóan meghaladja, az önként vállalt többletmunka óráit elõdlegesen a (2) bekezdés szerinti,

napi 12 órát meghaladóan elrendelt egészségügyi ügyelet beosztására kell felhasználni, továbbá a (2) bekezdés

b) pontja alkalmazásában az egészségügyi dolgozó a 12/D. § (3) bekezdése szerinti keret terhére csak akkor osztható

be, ha a munkáltató

a) a 12/D. § (2) bekezdése szerinti keretet már kimerítette, vagy legkésõbb a (2) bekezdés szerinti ügyelet tartama alatt

kimeríti, vagy

b) a 12/D. § (2) bekezdése szerinti keret terhére történõ beosztás lehetõségével nem él.”

67. § Az Eütev. 14/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„14/B. § (1) Az Mt. 141. és 142. §-ában foglaltaktól eltérõen, az egészségügyi dolgozót és az egészségügyben dolgozót

a) a b) és c) pontban meghatározott munkaidõ-beosztásban történõ foglalkoztatás kivételével a 22–06 óra közötti

munkavégzés esetén tizenöt százalékos éjszakai pótlék,

b) több mûszakos munkaidõ-beosztásban történõ foglalkoztatás esetén a 14–22 óra közötti munkavégzés idejére

tizenöt százalékos délutáni mûszakpótlék, a 22–06 óra közötti munkavégzés idejére harminc százalékos éjszakai

mûszakpótlék,

c) a megszakítás nélkül mûködõ egészségügyi szolgáltatónál történõ foglalkoztatás esetén a 14–22 óra közötti

munkavégzés idejére húsz százalékos délutáni mûszakpótlék és a 22–06 óra közötti munkavégzés idejére negyven

százalékos éjszakai mûszakpótlék

illeti meg.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában több mûszakos a munkaidõ-beosztás, ha a munkáltató napi üzemelési ideje

meghaladja a munkavállaló napi teljes munkaidejét és a munkavállalók idõszakonként rendszeresen, egy napon belül

egymást váltva végzik azonos tevékenységüket.”

68. § Az Eütev. 14/D. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„14/D. § (1) A Kjt. hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónál történõ foglalkoztatás esetén a Kjt. 41. § (2) bekezdés

a) pontja nem alkalmazható.

(2) A Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontjában és 41. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a közalkalmazott vagy a Kjt.

22/B. §-a szerinti vezetõ állású munkavállaló a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végzõ,

illetve a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdasági társaságban betöltött vezetõ

tisztségviselõi, felügyelõbizottsági tagságot kizárólag a munkáltató fenntartójának jóváhagyásával létesíthet.

(3) A (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség megszüntetésére a Kjt. 44. § (2)–(5) bekezdése irányadó, azzal

az eltéréssel, hogy a Kjt. 44. § (2) bekezdése alapján a fenntartói döntés ellen munkaügyi jogvita kezdeményezhetõ

abban az esetben is, ha a fenntartó nem a közalkalmazott munkáltatója.”

69. § (1) Az Eütev. 29. §-a a következõ (12a) bekezdéssel egészül ki:

„(12a) A Kormány által a 11/A. § (1), (2), (5) és (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel kormányrendeletben

megállapított ellátások, egészségügyi szolgáltatók vagy munkakörök módosítása esetén az illetmény- vagy

bérnövelés és a 30. § szerinti támogatás igénybevételének feltételeit, valamint az irányadó határidõket vagy

határnapokat a Kormány rendeletben állapítja meg.”

(2) Az Eütev. 29. §-a a következõ (19) és (20) bekezdéssel egészül ki:

„(19) A 2012. június 30-án és 2012. július 1-jén is az egészségügyi ágazati elõmeneteli szabályok hatálya alá tartozó,

a 11/A. § (5) bekezdése szerinti munkakörben álló foglalkoztatott a 11/A. § (5) bekezdése szerinti garantált illetményre
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vagy bérre a (12) bekezdésben meghatározott folyamatos illetmény- vagy bérnövelés útján jogosult. A 2012. június

30-át követõen az egészségügyi ágazati elõmeneteli szabályok hatálya alá tartozó, a 11/A. § (5) bekezdése szerinti

munkakört létesítõ foglalkoztatott az egészségügyi ágazati elõmeneteli szabályok alapján õt megilletõ illetmény-

vagy bérnövelésre kizárólag a 11/A. § (5) bekezdése alapján jogosult.

(20) A 2012. december 31-én és 2013. január 1-jén is az egészségügyi ágazati elõmeneteli szabályok hatálya alá tartozó,

a 11/A. § (4) bekezdése szerinti orvos munkakörben álló foglalkozatott a 11/A. § (4) bekezdése szerinti garantált

illetményre vagy bérre a (11) bekezdésben meghatározott folyamatos illetmény- vagy bérnövelés útján jogosult.

A 2012. december 31-ét követõen az egészségügyi ágazati elõmeneteli szabályok hatálya alá tartozó, a 11/A. §

(4) bekezdése szerinti munkakört létesítõ foglalkoztatott az egészségügyi ágazati elõmeneteli szabályok alapján õt

megilletõ illetmény- vagy bérnövelésre kizárólag a 11/A. § (4) bekezdése alapján jogosult.”

70. § Az Eütev. a következõ 29/A. §-sal egészül ki:

„29/A. § (1) Az egészségügyi ágazati elõmeneteli szabályok alapján járó illetmény- vagy bérnövelést az Mt., a Kjt. és

a Hjt. alkalmazásában a távolléti díj számítása során figyelembe kell venni.

(2) Az egészségügyi ágazati elõmeneteli szabályok alapján járó illetmény- vagy bérnövelést a Kjt. alkalmazásában

a jubileumi jutalom számítása során figyelembe kell venni.”

71. § Az Eütev. 33. §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXII. törvénnyel (a továbbiakban:

Módtv2.) módosított 29. § (18) bekezdését 2012. január 1-jétõl kell alkalmazni.

(4) A Módtv2.-vel módosított 14/D. § szerinti, a Módtv2. hatálybalépésekor fennálló jogviszonyt a Módtv2.

hatálybalépését követõ 30 napon belül be kell jelenteni a fenntartónak. A fenntartó a jogviszony jóváhagyása

tárgyában a bejelentéstõl számított 60 napon belül dönt.”

72. § Az Eütev. a 2. melléklet szerinti 1/a. melléklettel egészül ki.

73. § (1) Az Eütev.

a) 14/E. § (1) bekezdésében az „az alapszabadság egynegyedét” szövegrész helyébe a „hét munkanap szabadságot”

szöveg,

b) 28. § (3) bekezdés b) pontjában a „szabályait” szövegrész helyébe a „szabályait, valamint az 1–3. mellékletben

foglalt bértábláktól, illetve bérnövelési mértékektõl az egészségügyi dolgozók, egészségügyben dolgozók

számára kedvezõbb rendelkezéseket” szöveg,

c) 29. § (2) bekezdésében a „mértékétõl függõen” szövegrész helyébe a „mértékétõl függõen – nem rendszeres

jövedelemnek minõsülõ bérelemként –” szöveg,

d) 29. § (3) bekezdésében az „egészségügyben dolgozót” szövegrész helyébe az „egészségügyben dolgozót – nem

rendszeres jövedelemnek minõsülõ bérelemként –” szöveg,

e) 29. § (4) bekezdésében az „egészségügyi dolgozót” szövegrész helyébe az „egészségügyi dolgozót – nem

rendszeres jövedelemnek minõsülõ bérelemként –” szöveg,

f) 29. § (11) bekezdésében a „mértékétõl függõen” szövegrész helyébe a „mértékétõl függõen – rendszeres

jövedelemnek minõsülõ bérelemként – a (20) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel” szöveg,

g) 29. § (12) bekezdésében az „egészségügyben dolgozót” szövegrész helyébe az „egészségügyben dolgozót –

rendszeres jövedelemnek minõsülõ bérelemként – a (19) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel” szöveg,

h) 29. § (13) bekezdésében az „egészségügyi dolgozót” szövegrész helyébe az „egészségügyi dolgozót – rendszeres

jövedelemnek minõsülõ bérelemként –” szöveg,

i) 29. § (17) bekezdésében a „2011–2012. évi” szövegrész helyébe a „2011–2012. évi és 2012–2013. évi” szöveg,

valamint a „2012. évre” szövegrész helyébe a „2012. és 2013. évre” szöveg,

j) 29. § (18) bekezdésében az „elvárt béremelésként” szövegrész helyébe az „elvárt béremelésként,

részkedvezményalap részeként” szöveg

lép.

(2) Az Eütev.-nek az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi LXXIX. törvény 36. §

(2) bekezdésével megállapított 11/A. § (4) bekezdése az „1. melléklet” szövegrész helyett az „1/a. melléklet” szöveggel

lép hatályba.

37210 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 180. szám



8. Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények

módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása

74. § (1) Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló

2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 1. §-ának 23. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

„23. különös méltánylást érdemlõ betegellátási érdek: akkor áll fenn, ha a Magyarországon érvényes forgalomba hozatali

engedéllyel nem rendelkezõ gyógyszer orvosi kezelés során történõ alkalmazásával esélye lehet a kezelés

sikerességének, és ez a Magyarországon már forgalomban lévõ gyógyszertõl nem várható; valamint ha az adott

indikációban forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerhez a beteg hozzájutása olyan aránytalanul nagy

mértékben akadályozott, ami a gyógyszeres kezelés megkezdésének késlekedése miatt visszafordíthatatlan

egészségkárosodáshoz vezethet.”

(2) A Gytv. 1. §-a következõ 42–43. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

„42. Hamisított gyógyszer: bármilyen gyógyszer, amellyel kapcsolatban – a nem szándékos minõségi hiányosság esetét

kivéve – az alábbiak valamelyike hamisan van feltüntetve:

a) azonossága, így annak csomagolása és a címkézése, megnevezése, a hatóanyagokat, segédanyagokat és azok

hatáserõsségét jelölõ összetétele,

b) eredete, így a gyártója, a gyártó országa, a származási országa vagy a forgalombahozatali engedély jogosultja,

c) elõtörténete, így az alkalmazott forgalmazási lánc azonosítását lehetõvé tevõ nyilvántartások és dokumentumok,

függetlenül attól, hogy ez sérti-e a szellemi tulajdonjogot.

43. Párhuzamos import: Forgalomba hozatalra engedélyezett emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszer vagy annak

a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos importtevékenységrõl szóló miniszteri rendeletben

meghatározott feltételeknek megfelelõ változatának Magyarországra történõ szállítása olyan EGT-megállapodásban

részes államból, ahol a gyógyszer szintén rendelkezik forgalombahozatali engedéllyel.”

75. § A Gytv. 4. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv a kérelemrõl kilencven napon belül dönt.”

76. § A Gytv. 11. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Abban az esetben, ha a gyógyszert nagykereskedelmi tevékenység keretében harmadik országba szállítják,

a nagykereskedõnek gondoskodnia kell arról, hogy a gyógyszereket kizárólag az érintett harmadik országban

nagykereskedelmi forgalmazás vagy lakossági ellátás céljára gyógyszerátvételre engedéllyel rendelkezõ vagy arra

jogosult személyeknek adják át.”

77. § A Gytv. a következõ 11/A.§-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„Párhuzamos import

11/A. § (1) A párhuzamos import esetén a párhuzamos importõr a behozatali szándékáról a behozatalt megelõzõ

30 nappal köteles értesíteni a behozni kívánt gyógyszer Magyarországra érvényes forgalombahozatali engedélyének

jogosultját és a gyógyszerészeti államigazgatási szervet vagy amennyiben a gyógyszert a 726/2004/EK európai

parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezték, az Európai Gyógyszerügynökséget.

(2) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv által engedélyezett gyógyszer párhuzamos importjához a gyógyszerekkel

folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos importtevékenységrõl szóló miniszteri rendelet szerinti párhuzamos

importengedélyre van szükség.”

78. § A Gytv. „Kábítószerként és pszichotróp anyagként minõsített gyógyszerekre vonatkozó külön rendelkezések” alcíme

helyébe a következõ alcím lép:

„Kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint kábítószerként és pszichotróp anyagként minõsített

gyógyszerekre és új pszichoaktív anyagokra vonatkozó külön rendelkezések”

79. § (1) A Gytv. 15. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A kábítószerekkel, pszichotróp anyagokkal és új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos jogszabály szerinti

tevékenységek kizárólag érvényes tevékenységi vagy egy adott vizsgálatra szóló eseti kutatási engedély vagy
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nyilvántartásba vételt követõen kiadott hatósági bizonyítvány birtokában folytathatók. Az egészségügyi

államigazgatási szerv e rendelkezés szerinti eljárásában hozott döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.”

(2) A Gytv. 15. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(3) A kábítószerekkel, pszichotróp anyagokkal és új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos egyes engedélyezési

és nyilvántartásba vételi eljárásokért, illetve az engedély kiadásáért, módosításáért jogszabályban meghatározottak

szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységi engedélyt kizárólag a Polgári Törvénykönyvben (a továbbiakban: Ptk.)

meghatározott gazdálkodó szervezet kaphat, amelynek vezetõje büntetlen elõéletû, nem áll gazdálkodó

szervezetben vagy gazdasági társaságban vezetõ tisztség betöltését kizáró, valamint egészségügyi tevékenység

gyakorlását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.”

80. § A Gytv. 15/C. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Amennyiben az 1 éven belüli, az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcserérõl, kockázatértékelésrõl és

ellenõrzésrõl szóló 2005. május 10-i 2005/387/IB tanácsi határozat szerinti kockázatértékelés lezárásához a szakértõi

szerv megállapításai szerint nem áll rendelkezésre elegendõ adat, az új pszichoaktív anyag minõsítése további 1 évre

meghosszabbítható.”

81. § (1) A Gytv. 17. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A gyógyszer, illetve a gyógyszer gyártási tételére vonatkozó – feltételezett – minõségi hibát, valamint

a feltételezhetõen hamisított gyógyszerre vonatkozó információt a forgalombahozatali engedély jogosultja, valamint

a gyógyszerek nagykereskedelmében és a lakossági gyógyszerellátásban részt vevõ gyógyszerész vagy

a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazást folytató üzlet, valamint a gyógyszert alkalmazó orvos a tudomásra

jutást követõen haladéktalanul köteles a gyógyszerészeti államigazgatási szervnek bejelenteni.”

(2) A Gytv. 17. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Amennyiben a gyógyszerészeti államigazgatási szerv az (1) bekezdésben említett bejelentés kapcsán vagy

a tudomására jutott egyéb információk alapján megállapítja, hogy egy gyógyszer nem felel meg a forgalombahozatali

engedélyében rögzített követelményeknek, felfüggeszti a gyógyszer érintett gyártási tételének forgalmazását, illetve

elrendeli annak a forgalomból történõ kivonását. A forgalomból való kivonás és a forgalmazás felfüggesztésének

rendjét az egészségügyért felelõs miniszter rendelete állapítja meg.”

(3) A Gytv. 17. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A gyógyszer forgalomból való kivonásának költségei – ideértve az (1)–(3) bekezdés eseteit is a hamisított

gyógyszerre vonatkozó intézkedések kivételével – a forgalombahozatali engedély jogosultját terhelik.”

82. § A Gytv. „A gyógyszerek és a gyógyszerellátás hatósági ellenõrzése” alcíme a következõ 17/A. §-sal egészül ki:

„17/A. § (1) Ha egy a gyógyszerészeti államigazgatási szerv által már forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszer

három egymást követõ éven keresztül nincs ténylegesen forgalomban a hazai gyógyszerpiacon, a gyógyszerészeti

államigazgatási szerv döntése alapján a gyógyszer forgalombahozatali engedélye hatályát veszti.

(2) Különös méltánylást érdemlõ betegellátási érdekbõl vagy esetleges gyógyszerellátási zavar megelõzése

érdekében a gyógyszerészeti államigazgatási szerv az (1) bekezdés rendelkezéseitõl eltekinthet.”

83. § (1) A Gytv. 20. § (1)–(1a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A gyógyszerek, a hatóanyagok, a segédanyagok gyártásával, forgalomba hozatalával, forgalmazásával,

farmakovigilanciájával, a gyógyszerközvetítéssel és a gyógyszerellátási felelõsséggel, valamint a vizsgálati

készítmények klinikai vizsgálatával, továbbá a gyógyszerek biztonságos alkalmazhatóságát vizsgáló laboratórium

tevékenységével kapcsolatos, valamint az e törvényben, illetve az e törvény felhatalmazása alapján kiadott

jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának hatósági ellenõrzése a gyógyszerészeti

államigazgatási szerv feladata. A gyógyszertárak, az egyéb egészségügyi szolgáltatók és kiskereskedelmi

tevékenységet folytatók esetén az ellenõrzést az egészségügyi államigazgatási szerv is végzi. A gyógyszerek

ismertetésére, valamint a gyógyszerrel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni egyes kereskedelmi gyakorlatokra

vonatkozó elõírások ellenõrzésére, és az ezek megsértése esetén irányadó eljárásra vonatkozó szabályokat

a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás

általános szabályairól szóló törvény állapítja meg.
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(1a) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv a Magyarországon vagy a harmadik országok területén végzett

ellenõrzések során figyelembe veszi az Európai Bizottság iránymutatásait és együttmûködik az Európai

Gyógyszerügynökséggel, amelynek keretében az Európai Gyógyszerügynökséggel megosztja a tervezett és

lefolytatott vizsgálatokkal kapcsolatos információkat.”

(2) A Gytv. 20. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Amennyiben a gyógyszerészeti államigazgatási szerv az ellenõrzés során megállapítja, hogy az arra kötelezett természetes

személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság tevékenysége folytatása során az e

törvényben, illetve az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban meghatározott feltételeinek nem tesz

eleget, illetve kötelezettségét megszegi,)

„e) ismételt vagy súlyos közegészségügyi veszélyt rejtõ jogsértés esetén a tevékenység folytatására vonatkozó

engedélyt visszavonhatja vagy bejelentéshez kötött tevékenység esetén a tevékenység végzõjét a nyilvántartásból

törli.”

84. § A Gytv. a következõ 22. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„Hatóanyagokra és segédanyagokra vonatkozó külön rendelkezések

22. § (1) A hatóanyagok gyártása, behozatala és forgalmazása a hatóanyagokra vonatkozó helyes gyártási

gyakorlatnak és a helyes forgalmazási gyakorlatnak, a segédanyagok gyártása a segédanyagokra vonatkozó helyes

gyártási gyakorlatnak megfelelõen történhet az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek gyártásának személyi

és tárgyi feltételeirõl szóló rendeletben foglalt követelményekkel összhangban.

(2) A hatóanyagok Magyarországon székhellyel vagy telephellyel rendelkezõ importõrei, gyártói és forgalmazói

az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeirõl szóló rendeletben foglalt

adatokat legkésõbb tevékenységük tervezett megkezdése elõtt 60 nappal bejelentik a gyógyszerészeti

államigazgatási szerv részére.

(3) Amennyiben a gyógyszerészeti államigazgatási szerv az adott hatóanyaghoz kapcsolódó kockázatok miatt

szükségesnek tartja, a bejelentés kézhezvételét követõ 15 napon belül értesíti a kérelmezõt arról, hogy ellenõrzést

kíván lefolytatni, és a tevékenység nem kezdhetõ meg addig, amíg azt a gyógyszerészeti államigazgatási szerv nem

engedélyezi.

(4) Amennyiben a gyógyszerészeti államigazgatási szerv a (3) bekezdésben foglalt határidõn belül nem jelzi

az ellenõrzés szükségességét vagy az ellenõrzést követõen a tevékenység végzését engedélyezi, a (2) bekezdés szerint

bejelentett adatokat rögzíti az Európai Gyógyszerügynökség által mûködtetett uniós adatbázisban. Amennyiben

a gyógyszerészeti államigazgatási szerv e § alapján ellenõrzést folytat le, az ellenõrzésre vonatkozó értesítéstõl

számított 60 napon belül döntést hoz arról, hogy engedélyezi-e az (1) bekezdésben említett tevékenység

megkezdését.”

85. § A Gytv. a következõ 23. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„Gyógyszerközvetítés

23. § (1) Gyógyszerek közvetítésére kizárólag az EGT-ben állandó címmel rendelkezõ, az állandó cím szerinti tagállam

hatáskörrel rendelkezõ hatóságánál nyilvántartásba vett személy jogosult.

(2) A gyógyszerközvetítõk nyilvántartásba vételével és a gyógyszerközvetítéssel kapcsolatos részletes szabályokat

külön jogszabály tartalmazza.”

86. § A Gytv. 25. § (6a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6a) Gyógyszert a (6) bekezdésben foglaltakon túl akkor is lehet indikáción túli gyógyszerrendelés keretében rendelni,

illetve alkalmazni, ha

a) az adott indikációban forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerhez a beteg hozzájutása olyan aránytalanul

nagy mértékben akadályozott, ami a gyógyszeres kezelés megkezdésének késlekedése miatt visszafordíthatatlan

egészségkárosodáshoz vezethet vagy

b) az indikáción túli gyógyszerrendelés keretében rendelt gyógyszer elõny-kockázat aránya kedvezõbb, mint az adott

javallatban forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszeré

és jogszabály szerinti bizonyítékok alapján az adott gyógyszer indikáción túli alkalmazásával esély van a gyógyszeres

kezelés sikerességére, illetve a beteg állapotának javítására vagy stabilizálására, valamint a (6) bekezdés b)–c)

pontjában foglaltak teljesülnek.”
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87. § A Gytv. a következõ 32/B. §-sal egészül ki:

„32/B. § A hatóanyagok azon Magyarországon székhellyel vagy telephellyel rendelkezõ importõrei, gyártói és

forgalmazói, valamint azon gyógyszerközvetítõk, akik tevékenységüket 2013. január 2-át megelõzõen is folytatták

az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXII. törvénnyel megállapított 22. §

(2) bekezdés, vagy 23.§ (1) bekezdés szerinti bejelentést 2013. március 2-áig kell megtenniük.”

88. § A Gytv.

a) 4/A. § (1) bekezdésében az „Európai Gazdasági Térségbõl (a továbbiakban: EGT)” szövegrész helyébe az „EGT-bõl”

szöveg,

b) 4/A. § (1) bekezdésében az „EGT tagállamával” szövegrész helyébe az „EGT-megállapodásban részes államéval”

szöveg,

c) 15. § (5) bekezdésében az „és helyettesének” szövegrész helyébe az „és helyettesének valamint kábítószerért

felelõs személynek” szöveg,

d) 15. § (6) bekezdésében a „kábítószer-felelõs” szövegrész helyébe a „kábítószer-felelõs és helyettese” szöveg

e) 15/C. § (1) bekezdésében a „három” szövegrész helyébe az „egy” szöveg és „az Európai Unió Tanácsa” szövegrész

helyébe „az Európai Unió Tanácsa vagy az Egészségügyi Világszervezet” szöveg,

f) 15/C. § (2) bekezdésében a „vagy európai uniós” szövegrész helyébe az „ , európai uniós, vagy az ENSZ

szakosodott szervei által végzett” szöveg,

g) 18. § (1) bekezdésében az „EGT-államokban” szövegrész helyébe az „EGT-megállapodásban részes államokban”

szöveg,

h) 21. § (1) bekezdésében az „a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.)” szövegrész

helyébe a „Polgári Törvénykönyv” szöveg

lép.

89. § Hatályát veszti a Gytv.

a) 4. § (6a) bekezdése,

b) 15. § (6) bekezdésében az „illetve vezetõ testületének tagjai,” szöveg,

c) 15/B. §-át megelõzõ alcím,

d) 15/C. § (2) bekezdésében a „kábítószer vagy” szövegrész,

e) 15/D–15/F. §-a.

9. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint

a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

90. § A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás

általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 2. § (3) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(3) A gyógyszertár egészségügyi szolgáltatást végzõ egészségügyi intézmény. Gyógyszertár közforgalmú, intézeti,

fiók- és kézigyógyszertári formában mûködhet.”

91. § (1) A Gyftv. 3. § 15. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„15. referencia gyógyászati segédeszköz: az a meghatározott (fix) támogatási csoportba tartozó gyógyászati

segédeszköz, amely a közfinanszírozás alapjául elfogadott ára, kölcsönzési díja, illetve forgalmi részesedése alapján

az adott támogatási csoportra meghatározott, a külön jogszabály szerinti százalékos támogatásban részesül;”

(2) A Gyftv. 3. § 21. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„21. közvetlen lakossági gyógyszerellátás: azon egészségügyi szolgáltatási tevékenységek összessége, amelyek során

a gyógyszertár a gyógyszert beszerzi, készletezi, kiszolgáltatja és az alkalmazásával összefüggõ szakmai információt

közvetlenül vagy házhoz szállítás útján közvetetten a lakosság részére biztosítja, továbbá az interneten igényelt

gyógyszerek kiszolgáltatása és házhoz szállítása;”
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92. § A Gyftv. 11. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Az egyedi méretvétel alapján készített gyógyászati segédeszközök kivételével gyógyászati segédeszköz javítása

egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító mûködési engedély nélkül is végezhetõ, amennyiben a javítást végzõ

megfelel a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeirõl szóló

miniszteri rendeletben a szaküzleten kívüli javítás tekintetében meghatározott személyi és tárgyi feltételeknek.”

93. § (1) A Gyftv. 17. § (4a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4a) A (4) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik a gyógyászati segédeszköz szaküzletekben, a gyógyszertárban,

valamint a gyártók, forgalomba hozók és forgalmazók honlapján a betegek tárgyilagos tájékoztatására szolgáló,

kizárólag a 21/A. § szerinti katalógusban szereplõ adattartalommal rendelkezõ eszközismertetésre.”

(2) A Gyftv. 17. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) Az egészségügyért felelõs miniszter rendelete szerinti minta kivételével tilos a betegnek, fogyasztónak olyan

ajándék, minta, vásárlásra jogosító utalvány (kupon) akár közvetlenül, akár az orvos, illetve a gyógyszert, gyógyászati

segédeszközt kiszolgáltató által történõ adása, felajánlása, amely egy adott gyógyszer, egy adott forgalombahozatali

engedély jogosult termékei vagy a társadalombiztosítás által támogatott gyógyászati segédeszköz fogyasztására,

használatára ösztönöz vagy azt feltételül szabja. Tilos továbbá a társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ

gyógyszerek, tápszerek és gyógyászati segédeszközök beteg által fizetendõ térítési díjának a kiszolgáltató által

bármilyen közvetlen vagy közvetett formában (ajándék, minta, vásárlásra jogosító utalvány, kupon, pontgyûjtésalapú

kedvezmény, meghatározott gyógyszertárban történõ kiváltásra ösztönzés útján, a beváltott vények számához

köthetõen bármilyen anyagi elõny vagy természetbeni juttatás nyújtása, vagy más hasonló módon) történõ

csökkentése, átvállalása, elengedése vagy ahhoz bármilyen elõnyök kötése. A társadalombiztosítási támogatással nem

rendelhetõ gyógyszerek kiszolgáltatása esetén adott bármilyen kedvezmény – az árkedvezmény kivételével –

kizárólag a gyógyszertárban nyújtott gyógyszerészi gondozás igénybevételére használható fel. A gyógyszertárban

gyógyszer, tápszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyszertárban forgalmazható egyéb termékek kiszolgálásához,

továbbá a gyógyszerészi gondozás igénybevételéhez kötõdõ bármilyen e törvényben szabályozott kedvezmény,

ajándékozás adása kizárólag a gyógyszertárban a kiszolgáltató szakszemélyzet útján valósulhat meg.

A gyógyszertárban gyógyszer, tápszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyszertárban forgalmazható egyéb termékek

kiszolgálása, továbbá a gyógyszerészi gondozás igénybevétele nem adhat alapot a gyógyszertárat mûködtetõ

gazdálkodó szervezet más üzletétõl, vagy más gazdálkodó szervezettõl igénybe vehetõ kedvezményre,

ajándékozásra.”

94. § A Gyftv. 40/A. §-a a következõ (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3b) A gyógyszer forgalombahozatali engedélyének jogosultja mentesül az (1) bekezdés szerinti befizetési

kötelezettség teljesítése alól azon készítmények tekintetében, amelyeknél a gyógyszer forgalombahozatali

engedélyének jogosultja a 26. § (5) bekezdés b) pontjának alkalmazásával határértékes támogatás-volumen

szerzõdést köt az egészségbiztosítási szervvel.”

95. § A Gyftv. „A fiókgyógyszertár létesítése” alcíme a következõ 50/A. §-sal egészül ki:

„50/A. § A közforgalmú gyógyszertár mûködtetõje kérelmére az egészségügyi államigazgatási szerv engedélyezi a

fiókgyógyszertár áthelyezését. Az áthelyezésre kizárólag az adott településen belül kerülhet sor.”

96. § (1) A Gyftv. 53/B. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A közforgalmú gyógyszertár mûködtetõje kérelmére az egészségügyi államigazgatási szerv – a (2a) bekezdésben

foglalt kivétellel – akkor engedélyezi a közforgalmú gyógyszertár áthelyezését,

a) ha a gyógyszertárnak helyet adó ingatlan bérleti joga az ingatlan tulajdonosának a bérlõt hátrányosan érintõ

rendelkezése okán megszûnik, vagy

b) ha a gyógyszertárnak helyet adó ingatlan megsemmisül, vagy

c) amennyiben a gyógyszertárnak helyet adó ingatlan bérleti joga azért kerül megszüntetésre, mert a közforgalmú

gyógyszertár az azt mûködtetõ gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, vagy egyéni cég tulajdonában lévõ ingatlanba

kerülne áthelyezésre.

(2) Az (1) bekezdés szerinti áthelyezésre kizárólag az adott településen/településrészen/ kerületben az áthelyezendõ

gyógyszertár bejáratától számított – közúton mért – maximum 1000 méter távolságon belül kerülhet sor akkor, ha a

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 180. szám 37215



meglévõ közforgalmú gyógyszertárak bejárata és az áthelyezendõ közforgalmú gyógyszertár bejárata között 50 000

lélekszámot meghaladó városokban legalább 250 méter, egyéb településeken legalább 300 méter távolság van.”

(2) A Gyftv. 53/B. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Amennyiben a közforgalmú gyógyszertár az adott településen/városban a lakossági gyógyszerellátást

egyedüliként biztosítja, úgy a közforgalmú gyógyszertár mûködtetõje kérelmére az egészségügyi államigazgatási

szerv engedélyezi a közforgalmú gyógyszertár áthelyezését az adott településen/városon belül.”

97. § A Gyftv. 55. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A gyógyszertár – a kézigyógyszertár, valamint a heti 30 órát meg nem haladó nyitva tartású fiókgyógyszertár

kivételével – a betegforgalom számára nyitva álló helyiségében, illetve – amennyiben ilyennel rendelkezik – honlapján

köteles tájékoztató rendszert mûködtetni vagy már mûködõ elektronikus tájékoztató rendszerhez a díjmentes

hozzáférést biztosítani. A tájékoztatónak alkalmasnak kell lennie az egymással helyettesíthetõ gyógyszerek, illetve

gyógyászati segédeszközök esetében a gyógyszertárban forgalmazott azonos funkcionális csoportba tartozó

termékek árainak összehasonlítására, valamint arra, hogy a vásárló, beteg – a vény nélküli gyógyszerek esetében – a

gyógyszer alkalmazásával kapcsolatos információkhoz a vásárlásról szóló döntését megelõzõen is hozzájuthasson.

Fogyatékos személyek, illetve segítségre szorulók számára az alkalmazáshoz szükséges információk megszerzéséhez a

gyógyszer kiszolgáltatója segítséget nyújt.”

98. § (1) A Gyftv. 62. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A több mint 48 órát nyitva tartó gyógyszertár vezetõje más munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb

jogviszonyt nem létesíthet, illetve nem tarthat fenn, ide nem értve:

a) a tudományos, oktatói, illetve a szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenységet, vagy

b) a települést egyedüliként ellátó, egy gyógyszerésszel mûködõ közforgalmú gyógyszertárak személyi jogos

gyógyszerészei közötti megállapodáson alapuló, évente 60 napot meg nem haladó helyettesítést.”

(2) A Gyftv. 62. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A gyógyszertár vezetõje – az általa vezetett közforgalmú gyógyszertárhoz tartozó fiókgyógyszertár kivételével –

csak egy gyógyszertárat vezethet.”

99. § A Gyftv. 68. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A kereskedelemrõl szóló törvény alapján mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet gyógyszert akkor forgalmazhat,

ha az egészségügyi államigazgatási szerv erre engedélyt adott. Az egészségügyi államigazgatási szerv a gyógyszer

kiskereskedelmi forgalmazására jogosító engedélyt az üzlet mûködési engedélyét kiadó hatósággal is közli.

Az egészségügyi államigazgatási szerv a gyógyszerforgalmazásra jogosító engedélyt megadja, ha az üzlet megfelel az

e törvényben, illetve az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló miniszteri rendeletben

foglalt követelményeknek. Az engedély lakossági távértékesítésre nem jogosít.”

100. § (1) A Gyftv. 74. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Közforgalmú gyógyszertárat gazdasági társaság akkor mûködtethet, ha

a) a mûködtetett gyógyszertár szakmai vezetését ellátó személyi jogos gyógyszerész tulajdonhányada, vagy

b) a személyi jogos gyógyszerész, a gyógyszertárban munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott

gyógyszerészek és a gyógyszertárat mûködtetõ gazdasági társaságban tulajdonhányaddal rendelkezõ

gyógyszerészek tulajdonhányada együttesen

a gyógyszertárat mûködtetõ vállalkozásban meghaladja az 50%-ot.”

(2) A Gyftv. 74. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A személyi jogos gyógyszerész, a gyógyszertárban munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott

gyógyszerész és a gyógyszertárat mûködtetõ gazdasági társaságban tulajdonhányaddal rendelkezõ gyógyszerész

tulajdonhányada maximum négy, a gyógyszerész által megjelölt közforgalmú gyógyszertár esetén vehetõ

figyelembe.”

101. § (1) A Gyftv. 83/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A 2013. január 1-jén már mûködõ közforgalmú gyógyszertáraknak a 74. § – az egyes egészségügyi tárgyú

törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXII. törvény 100. §-ával megállapított – (1) bekezdésében foglaltaknak

a 74. § (1a) bekezdésében foglaltak alkalmazásával 2017. január 1-jéig kell megfelelniük azzal, hogy
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a közfinanszírozásban részesülõ gyógyszer kiszolgáltatására szerzõdött közforgalmú gyógyszertárat mûködtetõ

gazdasági társaságban a személyi jogos gyógyszerész, a gyógyszertárban munkavégzésre irányuló jogviszonyban

foglalkoztatott gyógyszerészek és a gyógyszertárat mûködtetõ gazdasági társaságban tulajdonhányaddal rendelkezõ

gyógyszerészek tulajdonhányadának együttesen 2014. január 1-jéig meg kell haladnia a 25%-ot, valamint azzal, hogy

2013. január 1-jét követõen a gyógyszertárat mûködtetõ gazdasági társaság közvetlen vagy közvetett tulajdonosi

összetételében bekövetkezõ bármilyen – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – változás esetén biztosítani kell, hogy a

személyi jogos gyógyszerész, a gyógyszertárban munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott

gyógyszerészek, és a gyógyszertárat mûködtetõ gazdasági társaságban tulajdonhányaddal rendelkezõ

gyógyszerészek együttes tulajdonhányada elérje a 25%-ot, 2014. január 1-jét követõen pedig a gyógyszertárat

mûködtetõ gazdasági társaság közvetlen vagy közvetett tulajdonosi összetételében bekövetkezõ bármilyen

– a (2) bekezdésben foglalt kivételével – változás esetén biztosítani kell a személyi jogos gyógyszerész,

a gyógyszertárban munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott gyógyszerészek, és a gyógyszertárat

mûködtetõ gazdasági társaságban tulajdonhányaddal rendelkezõ gyógyszerészek együttes többségi

tulajdonhányadát.

(2) Abban az esetben, ha a 2013. január 1-jén már mûködõ közforgalmú gyógyszertár személyi jogos

gyógyszerészének személyében 2014. január 1-jét megelõzõen elhalálozására, személyi jogáról történõ lemondására,

a személyi jog átruházására, vagy az 58. § (1) és (2) bekezdésre tekintettel, vagy a gyógyszertárat mûködtetõ gazdasági

társaságban tulajdonnal rendelkezõ más gyógyszerész személyében következik be változás, a személyi jogos

gyógyszerész, a gyógyszertárban munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott gyógyszerészek és

a gyógyszertárat mûködtetõ gazdasági társaságban tulajdonhányaddal rendelkezõ gyógyszerészek együttes

tulajdonhányadának a változás bekövetkezésétõl számított 180 napon belül el kell érnie a 2013. január 1-jén meglévõ

tulajdonhányadot és ezt követõen a személyi jogos gyógyszerész, a gyógyszertárban munkavégzésre irányuló

jogviszonyban foglalkoztatott gyógyszerészek és a gyógyszertárat mûködtetõ gazdasági társaságban

tulajdonhányaddal rendelkezõ gyógyszerészek együttes tulajdonhányada 2014. január 1-jéig nem csökkenhet a

2013. január 1-jén meglévõhöz képest. Amennyiben a 2013. január 1-jén már mûködõ közforgalmú gyógyszertár

személyi jogos gyógyszerészének személyében 2014. január 1-jét követõen, de 2017. január 1-jét megelõzõen

elhalálozására, személyi jogáról történõ lemondására, a személyi jog átruházására vagy az 58. § (1) és (2) bekezdésére

tekintettel, vagy a gyógyszertárat mûködtetõ gazdasági társaságban tulajdonnal rendelkezõ más gyógyszerész

személyében következik be változás, a személyi jogos gyógyszerész, a gyógyszertárban munkavégzésre irányuló

jogviszonyban foglalkoztatott gyógyszerészek és a gyógyszertárat mûködtetõ gazdasági társaságban

tulajdonhányaddal rendelkezõ gyógyszerészek együttes tulajdonhányadának a változás bekövetkezésétõl számított

180 napon belül el kell érnie a 2014. január 1-jén meglévõ tulajdonhányadot és ezt követõen a személyi jogos

gyógyszerész, a gyógyszertárban munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott gyógyszerészek és

a gyógyszertárat mûködtetõ gazdasági társaságban tulajdonhányaddal rendelkezõ gyógyszerészek együttes

tulajdoni hányada 2017. január 1-jéig nem csökkenhet a 2014. január 1-jén meglévõhöz képest.”

(2) A Gyftv. 83/A. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Amennyiben a 2013. január 1-jén már mûködõ közforgalmú gyógyszertárban a személyi joggal rendelkezõ,

a gyógyszertárban munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott gyógyszerészek és a gyógyszertárat

mûködtetõ gazdasági társaságban tulajdonhányaddal rendelkezõ gyógyszerészek együttes tulajdonhányada

meghaladja a 74. § – az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXII. törvény 100. §-ával

megállapított – (1) bekezdésében foglalt tulajdonhányadot, a gyógyszertárat mûködtetõ gazdasági társaság

tulajdonosi összetételében nem engedélyezett olyan változás, amely alapján a személyi joggal rendelkezõ

gyógyszerész, munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott gyógyszerészek és a gyógyszertárat mûködtetõ

gazdasági társaságban tulajdonhányaddal rendelkezõ gyógyszerészek együttes tulajdonhányada 50%-ra, vagy az alá

csökkenne. Az ezzel ellentétes megállapodás semmis.”

102. § A Gyftv.

a) 3. § 18. pontjában az „a fekvõbeteg-gyógyintézet” szövegrész helyébe az „a fekvõbeteg-ellátást végzõ

intézmény” szöveg,

b) 36. § (10) bekezdésében a „2011-ben kezdõdõ üzleti évre” szövegrészek helyébe a „tárgy évet megelõzõ évben

megkezdett üzleti évre” szöveg,
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c) 51. § (1) bekezdésében a „fekvõbeteg-gyógyintézet” szövegrészek helyébe a „fekvõbeteg-ellátást végzõ

intézmény” szöveg, és a „fekvõbeteg-gyógyintézetben” szövegrész helyébe a „fekvõbeteg-ellátást végzõ

intézményben” szöveg,

d) 54. § (2) bekezdés d) pontjában a „fekvõbeteg-gyógyintézet” szövegrész helyébe a „fekvõbeteg-ellátást végzõ

intézmény” szöveg,

e) 56. § (1) bekezdésében a „fekvõbeteg-gyógyintézet” szövegrész helyébe a „fekvõbeteg-ellátást végzõ intézmény”

szöveg,

f) 58. § (1) bekezdés d) pontjában a „17. § (8)–(10) bekezdésében és” szövegrész helyébe, a „17. § (8)–(11)

bekezdésében vagy” szöveg

lép.

103. § Hatályát veszti a Gyftv.

a) 77. § (2) bekezdés p) pontja,

b) a 36. § (10) bekezdésben a „ , valamint 42. § szerinti” szövegrész.

10. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény módosítása

104. § (1) Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Eftv.) 1. § (2) bekezdés

i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„i) szakellátási kapacitás:

ia) a járóbeteg-szakellátásban a szakorvosi és nem szakorvosi órák száma,

ib) a fekvõbeteg-ellátásban az aktív és krónikus ellátási ágyak száma,

ic) az ia) és az ib) alá nem tartozó esetben az e törvény végrehajtásáról szóló rendeletben foglaltak szerinti eljárásban

meghatározott egység;”

(2) Az Eftv. 1. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„j) egészségügyi szakellátási felelõsség: az államnak az a kötelezettsége, hogy gondoskodjon a kötelezõ

egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira jogosultak számára a külön jogszabályban foglaltak szerinti

egészségügyi szakellátásoknak az l), az o), illetve a p) pontban meghatározott módon, valamint a 2. § (2) bekezdése

szerinti esetben az ott meghatározott módon történõ biztosításáról;”

(3) Az Eftv. 1. § (2) bekezdése a következõ q) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

„q) tartalékkapacitás: az – a rendelkezésre álló országos kapacitásmennyiség részét képezõ – járóbeteg-, illetve

fekvõbeteg-szakellátási kapacitás, amely nincs egészségügyi szolgáltató rendelkezésére bocsátva.”

105. § Az Eftv. 2. §-a a következõ (2c) bekezdéssel egészül ki:

„(2c) A (2a) és (2b) bekezdés alkalmazásában szakellátási feladat alatt az egészségügyi szakellátási

intézménymûködtetési kötelezettségét, illetve az egészségügyi szakellátási feladatát nem teljesítõ egészségügyi

közszolgáltatásért felelõs szerv érintett egészségügyi szolgáltatója által ellátott valamennyi – e törvény hatálya alá

tartozó – szakellátási feladatot érteni kell.”

106. § Az Eftv. 2. §-a a következõ (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti megállapodást, illetve egészségügyi ellátási szerzõdést egészségügyi

szakellátási intézménymûködtetési kötelezettséggel rendelkezõ egészségügyi közszolgáltatásért felelõs szerv köti,

az egészségügyi szakellátási intézménymûködtetési kötelezettség körébe tartozó feladat tekintetében a (3) bekezdés

szerinti megállapodás, illetve egészségügyi ellátási szerzõdés érvényességéhez a kormány által kijelölt szerv

jóváhagyása szükséges.

(3b) A szakellátási feladatnak és vagyonnak a (2)–(2b) bekezdés szerinti állam általi átvételére és a feladatról való állam

általi gondoskodásra vonatkozó részletszabályokat az e törvény végrehajtásáról szóló rendelet tartalmazza.”
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107. § Az Eftv. 2/H. §–a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Abban az esetben, ha az egészségügyi szakellátási feladat ellátásáról a 2. § (3) bekezdés a) pontja szerinti

megállapodás, illetve b) pontja szerinti szerzõdés helyett vagyonkezelési vagy más egyéb szerzõdés rendelkezik,

az adott szerzõdésnek a szakellátási feladat ellátásával kapcsolatos része tekintetében az 1–2/G. §-ban foglaltakat

– az (1) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével – megfelelõen alkalmazni kell.”

108. § Az Eftv. 3. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az egészségügyi szakellátásban rendelkezésre álló országos kapacitásmennyiség)

„d) a tartalékkapacitások”

(összessége.)

109. § Az Eftv. 5. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Az e § szerint felszabaduló kapacitás tartalékkapacitásnak minõsül.”

110. § (1) Az Eftv. 5/A. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Az egészségügyi szolgáltatónak az e törvény és a végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak alapján

megállapított szakellátási kapacitásairól és – amennyiben jogszabály kivételt nem tesz – a hozzá tartozó ellátási

területekrõl egészségügyi szolgáltatónként, valamint a tartalékkapacitásokról az egészségügyi államigazgatási szerv

közhiteles nyilvántartást vezet. A nyilvántartásba bárki betekinthet. Az egészségügyi államigazgatási szerv a saját

honlapjáról biztosítja a betekintést a nyilvántartásba.”

(2) Az Eftv. 5/A. § (8) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A (7) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza]

„c) a tartalékkapacitásokra”

(vonatkozóan az e törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott adatokat.)

111. § Az Eftv. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A kapacitásokat és az ellátási területet érintõ e törvény szerinti eljárásokban hozott döntések ellen fellebbezésnek

nincs helye. A kapacitásokat és az ellátási területeket megállapító határozatok jogerõre emelkedésével, illetve ha ettõl

eltérõ teljesítési határidõ kerül megállapításra, a teljesítési határidõvel egyidejûleg az adott szolgáltatók kapacitásai és

ellátási területei tárgyában korábban hozott határozatok hatályukat vesztik.”

112. § (1) Az Eftv. 7. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(10) Amennyiben az (1)–(4) bekezdés szerinti átcsoportosításra az 5. § (1) bekezdés alapján kerül sor,

a kapacitáscsökkentés csak olyan mértékû lehet, hogy az egy kapacitás egységre jutó várható betegforgalom ne

haladja meg a szakmára országosan jellemzõ elõzõ évi átlagot 15%-nál nagyobb mértékben.”

(2) Az Eftv. 7. § (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(11) Az egészségügyi államigazgatási szerv hivatalból indult eljárásban – az e törvény végrehajtásáról szóló

rendeletben foglaltak szerint – az egészségügyi szolgáltató szakellátási kapacitást részben vagy egészben

átcsoportosíthatja egy vagy több másik egészségügyi szolgáltató részére, amennyiben a térségi betegút-szervezésért

felelõs szerv vagy az egészségbiztosító tájékoztatása, illetve olyan adatok alapján, amelyekrõl hivatalos tudomása van,

az átcsoportosítás ellátási érdekbõl való szükségességét megállapítja. Az átcsoportosítás során a 4/A. § (4) bekezdés

a) pontjában, illetve a 4/A. § (5) bekezdésében meghatározott feltételnek meg kell felelni.”

113. § Az Eftv. 13. §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel egészüli ki:

„(3) Az (1) bekezdés szerinti egészségügyi tevékenység végzésére

a) az egészségügyi szolgáltató vezetésére irányuló jogviszony (különösen vezetõ állású munkavállaló

foglalkoztatására irányuló jogviszony) keretében, a jogviszony létesítésére irányuló megállapodásban meghatározott

idõtartamban és feltételek szerint,

b) ha a vezetõi feladatok ellátására vezetõi megbízás alapján kerül sor, a vezetõi megbízás alapját képezõ jogviszony

keretei között, a fenntartó által meghatározott idõtartamban és feltételek szerint, vagy
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c) az egészségügyi szolgáltató vezetésére irányuló jogviszonyon kívüli, a fenntartó és az intézményvezetõ között

létrejött, de kifizetõként az egészségügyi szolgáltatót terhelõ megállapodás alapján, az egészségügyi tevékenység

végzésének egyes kérdéseirõl szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 7. § (2) bekezdése szerinti jogviszony keretében

kerülhet sor.

(4) Az Eütv. 155. § (3) és (4) bekezdésének hatálya alá tartozó intézmények tekintetében a (3) bekezdés b) és c) pontja

alkalmazásában – az 1. § (3a) bekezdésében foglaltaktól eltérõen – fenntartó alatt az Eütv. 155. § (3) bekezdése szerinti

kijelölt szervezetet kell érteni.”

114. § Az Eftv. 14. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXII. törvénnyel megállapított 3. §

(1) bekezdés b) pontja alkalmazása során – a 2012. december 31-én lekötött kapacitásokon túl – kapacitásként

figyelembe kell venni

a) a többletkapacitás-befogadási eljárásban, illetve a már támogatott fejlesztéshez kapcsolódó, elõzetes

többletkapacitás-befogadási eljárásban 2012. december 31-éig befogadott kapacitást,

b) az 5. §-ban és a 7. §-ban foglalt eljárások eredményeként 2012. december 31-éig megvalósult, illetve engedélyezett

kapacitás csökkentések, átcsoportosítások miatti változásokat.”

115. § Az Eftv. 14. §-a a következõ (13) bekezdéssel egészül ki:

„(13) Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXII. törvénnyel megállapított 7. §

(11) bekezdését az annak hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekre is alkalmazni kell.”

116. § Az Eftv. 16. § (14) bekezdése a következõ u)–y) pontokkal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg)

„u) az egészségügyi szakellátási intézménymûködtetési kötelezettség, illetve az egészségügyi szakellátási feladat nem

teljesítése esetén az államot terhelõ kötelezettség teljesítésére vonatkozó szabályokat;

v) az órában és ágyszámban ki nem fejezhetõ szakellátási kapacitások mértékegységének meghatározására irányuló

eljárás szabályait;

x) azt a szervet, amelynek a jóváhagyása szükséges az egészségügyi szakellátási intézménymûködtetési

kötelezettséggel rendelkezõ egészségügyi közszolgáltatásért felelõs szerv által kötött 2. § (3) bekezdés szerinti

megállapodás, illetve egészségügyi ellátási szerzõdés érvényességéhez;

y) a szakellátási feladatnak és vagyonnak a 2. § (2)–(2b) bekezdés szerinti állam általi átvételére és a feladatról való

állam általi gondoskodásra vonatkozó eljárási szabályokat, ideértve az eljáró szerv kijelölését is.”

117. § Az Eftv.

a) 1. § (2) bekezdés p) pontjában az „a magyar államnak” szövegrész helyébe az „az államnak” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában és (2b) bekezdésében az „a magyar állam” szövegrész helyébe az „az állam” szöveg,

c) 2. § (2) bekezdésében az „a magyar állam köteles az egészségügyi szakellátási felelõssége alapján az adott

szakellátási feladat ellátásáról gondoskodni” szövegrész helyébe az „az állam köteles az egészségügyi szakellátási

felelõssége alapján az adott szakellátási feladat ellátásáról – az e törvény végrehajtásáról szóló rendeletben

foglaltak szerint – gondoskodni” szöveg,

d) 2. § (2a) bekezdésében a „véglegesen a magyar állam köteles gondoskodni” szövegrész helyébe a „véglegesen

az állam köteles – az e törvény végrehajtásáról szóló rendeletben foglaltak szerint – gondoskodni” szöveg,

e) 2/D. § (1) bekezdésében az „A szakellátási kötelezettséggel rendelkezõ” szövegrész helyébe az „Az 1. §

(2) bekezdés p) pontja szerinti szakellátási kötelezettséggel rendelkezõ” szöveg,

f) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „2012. augusztus 31-én” szövegrész helyébe a „2012. december 31-én” szöveg,

g) 4. § (2) bekezdésében a „régiónként” szövegrész helyébe a „egészségügyi térségenként” szöveg,

h) 5. § (2) és (5) bekezdésében, 5/A. § (1) és (11) bekezdésében, 5/B. § (5) bekezdésében és a 7. § (7) bekezdésében

az „a Kormány által kijelölt szerv” szövegrész helyébe az „amennyiben az érintett egészségügyi szolgáltató

fenntartójával nem azonos, a Kormány által kijelölt szerv” szöveg,

i) 14. § (5) bekezdésében a „2012. december 31-éig” szövegrész helyébe a „2013. június 30-áig” szöveg,

j) 14. § (5) bekezdésében a „2013. január 1-jétõl” szövegrész helyébe a „2013. július 1-jétõl” szöveg

lép.
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118. § Hatályát veszti az Eftv.

a) 2. § (2) bekezdésében a „ , kivéve, ha a 8/A. § szerinti eljárás során másik közszolgáltatásért felelõs szervhez kerül

a szakellátási feladat” szövegrész,

b) 7. § (6) bekezdése,

c) 8/A. §-a,

d) 14. § (3), (7), (8) bekezdése.

11. Egyéb, az egészségüggyel összefüggõ törvények módosítása

119. § Hatályát veszti a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetésérõl szóló 1997. évi CLIII. törvény 22. §-a.

120. § Hatályát veszti a humángenetikai adatok védelmérõl, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint

a biobankok mûködésének szabályairól szóló 2008. évi XXI. törvény 32. §-a.

121. § (1) Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXVI. törvény 163. § (9) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(9) A 21. § és a 65. § (2) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba.”

(2) Hatályát veszti az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXVI. törvény 163. §

(7a) bekezdése.

122. § A települési önkormányzatok fekvõbeteg-szakellátó intézményeinek átvételérõl és az átvételhez kapcsolódó egyes

törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 5. §-a a következõ (1a) bekezdéssel

egészül ki:

„(1a) Amennyiben az az (1) bekezdésben meghatározott szerzõdéseknek az (1) bekezdés alapján történõ felmondása

miatt szükséges, az egészségügyi államigazgatási szerv – az Eftv-ben meghatározott szabályok szerint – rendelkezik az

érintett szakellátási kapacitások és ellátási területek átcsoportosításáról, illetve módosításáról azzal, hogy a szerzõdés

felmondása miatt indult bírósági eljárásra tekintettel nem függeszthetõ fel az átcsoportosítás, illetve a módosítás

tárgyában indult hatósági eljárás.”

123. § A Ttv. a következõ 5/A. és 5/B. §-sal egészül ki:

5/A. § (1) Az 5. § (1) bekezdésben meghatározott szerzõdéseknek az 5. § (1) bekezdés alapján történõ felmondása

esetén, ha a gazdasági társasági formában mûködõ egészségügyi szolgáltató feladatai a továbbiakban költségvetési

szerv által kerülnek ellátásra (e § és az 5/B. § alkalmazásában a továbbiakban: átadás), a munkáltató átadásra kerülõ

feladatai keretében foglalkoztatott, és e törvény szerint közalkalmazotti jogviszonyban történõ továbbfoglalkoztatás

céljából átvett munkavállalóinak munkaviszonya az átadás idõpontjában megszûnik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az átadó és az átvevõ munkáltató legkésõbb az átadást megelõzõen harminc

nappal korábban köteles tájékoztatni a munkavállalót, a munkáltatónál képviselettel rendelkezõ szakszervezetet és az

üzemi tanácsot (üzemi megbízottat) az átadás idõpontjáról, okáról, a munkavállalókat érintõ jogi és gazdasági

következményeirõl.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatással egyidejûleg az átadó és az átvevõ munkáltató köteles írásban

tájékoztatni a munkavállalót arról, hogy az átadást követõen a munkavállaló foglalkoztatását az átvevõ

közalkalmazotti jogviszony keretében biztosítja. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a további foglalkoztatást biztosító

kinevezés tartalmi elemeire vonatkozó ajánlatot. Az ajánlatot az 5/B. § rendelkezéseire figyelemmel kell megtenni.

A tájékoztatásnak tartalmaznia kell azokat a kötelezettségeket is, amelyeknek a munkavállaló a jogviszony létesítését

követõen az elõmenetele, illetve a jogviszonya fenntartása érdekében köteles eleget tenni.

(4) Ha a (2) bekezdésben meghatározott idõpontban az átvevõ munkáltató még nem került megalapításra, az átvevõ

munkáltató számára a (2)–(3) bekezdésben elõírt kötelezettség teljesítése az átvevõ munkáltató fenntartóját terheli.

(5) A munkavállaló a (3) bekezdésben meghatározott tájékoztatás kézhezvételétõl számított tizenöt napon belül az

átadó munkáltatónak írásban nyilatkozik, hogy az átvevõ munkáltatónál történõ további foglalkoztatásához

hozzájárul-e. Ha a munkavállaló az elõírt határidõn belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, mintha nem járulna hozzá

a további foglalkoztatásához.

(6) Ha a munkavállaló az átvevõ munkáltatónál történõ további foglalkoztatásához nem járul hozzá, az átadó

munkáltató az átadás napjával köteles írásban értesíteni a munkavállalót a munkaviszony (1) bekezdés szerinti
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megszûnésérõl, valamint köteles a munkavállaló számára a munkaszerzõdés alapján, illetve a munka törvénykövérõl

szóló törvény alapján a munkáltató felmondása esetén irányadó juttatásokat megfizetni.

(7) Ha az átvevõ munkáltató a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezései alapján az érintett

munkavállalóval nem létesíthet közalkalmazotti jogviszonyt, a munkaviszony megszûnése tekintetében a

(6) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni. Ebben az esetben – a (3) bekezdés rendelkezésétõl eltérõen – e

körülményrõl kell az átadó és az átvevõ munkáltatónak tájékoztatnia a munkavállalót.

5/B. § (1) Ha a munkavállaló az átvevõ munkáltatónál történõ további foglalkoztatásához hozzájárul, az átvevõ

munkáltató köteles a munkavállaló számára a közalkalmazotti jogviszony létesítése érdekében kinevezést adni.

A kinevezés során az átvevõ munkáltatót köti az 5/A. § (3)–(4) bekezdése alapján adott tájékoztatás, az abban

foglaltaktól csak a munkavállaló kifejezett hozzájárulásával lehet eltérni. Az átadó munkáltató az átadás napjával

köteles írásban értesíteni a munkavállalót a munkaviszony 5/A. § (1) bekezdés szerinti megszûnésérõl.

(2) A munkavállalót a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályok szerint kell besorolni, azzal, hogy

a munkavállaló közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál, 1992. június 30-át követõen munkaviszonyban töltött

idejét közalkalmazotti jogviszonyban töltött idõnek kell tekinteni.

(3) A közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén a kinevezés alapján megállapított illetmény összege nem lehet

alacsonyabb mértékû, mint a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, vagy – az egészségügyi ágazati elõmeneteli

szabályok hatálya alá tartozó munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott esetén – az egészségügyi tevékenység

végzésének egyes kérdéseirõl szóló törvény alapján járó illetmény.

(4) Határozatlan idõtartamú munkaviszony esetén – eltérõ törvényi rendelkezés hiányában – az átvevõ munkáltatónál

határozatlan idõtartamú közalkalmazotti jogviszonyt kell létesíteni. Teljes munkaidõben történõ foglalkoztatás esetén

az átvevõ munkáltatónál teljes munkaidõs jogviszonyt kell létesíteni. Az átvevõ munkáltatónál létesítendõ

közalkalmazotti jogviszony tekintetében próbaidõ nem köthetõ ki, kivéve – az eredetileg megállapított próbaidõ

mértékének megfelelõen – azt az esetet, ha az átvételre kerülõ munkavállaló az átvétel idõpontjában próbaidejét tölti.

(5) Az átvevõ munkáltatóval létesített jogviszonyra a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezéseit azzal

az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a munkavállalónak az átadó munkáltatónál eltöltött munkaviszonyát úgy kell

tekinteni, mintha azt az átvevõ munkáltatónál töltötte volna el. Ha a kinevezéssel létesített közalkalmazotti, illetve

kormányzati szolgálati vagy közszolgálati jogviszony megszûnése, illetve megszüntetése esetén a munkavállalót

felmentési idõ, valamint végkielégítés illeti meg, annak mértékét az átadó és az átvevõ munkáltatónál jogviszonyban

töltött idõ együttes tartamának figyelembevételével kell megállapítani.”

124. § A Ttv. 13. §-a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés alapján a GYEMSZI jogosult az államot megilletõ tulajdonosi jogok és kötelezettségek

gyakorlására az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési intézmények állam általi átvételét követõ beszerzései és

beruházásai alapján létrejött vagyon tekintetében is.”

125. § A Ttv. a következõ 15/B. és 15/C. §-sal egészül ki:

„15/B. § A 13. § (1) bekezdése alapján az államot megilletõ tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének

gyakorlására kijelölt GYEMSZI tulajdonosi joggyakorlásának ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére

a) a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat

egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény, az Esztergom Város Önkormányzata

egyes intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény, valamint az e törvény alapján állami tulajdonba

került, állami egészségügyi feladatellátást szolgáló vagyon tekintetében:

aa) azon ingatlanok esetén, amelyekre a GYEMSZI vagyonkezelõi joga az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre került,

a GYEMSZI kérelme;

ab) az aa) alpontban foglalt vagyonkezelõi jog bejegyzésének hiányában az átadás-átvételi dokumentáció alapján

készült, a GYEMSZI által hitelesített és aláírt, helyrajzi számmal ellátott ingatlanlista, valamint a GYEMSZI tulajdonosi

joggyakorlásába kerülésére vonatkozó nyilatkozata,

b) a 4. mellékletében felsorolt országos gyógyintézetek, valamint az egészségügyért felelõs miniszter irányítása alá

tartozó, egyéb egészségügyi szolgáltató vagyonkezelésében lévõ vagyon tekintetében a Magyar Nemzeti

Vagyonkezelõ Zrt. és a bejegyzést kérõ GYEMSZI által aláírt vagyonkezelési szerzõdést megszüntetõ szerzõdés

alapján kerül sor.

15/C. § Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXII. törvénnyel megállapított 5. §

(1a) bekezdését az annak hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekre is alkalmazni kell.”
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126. § A Ttv. 5. § (1) bekezdésében a „2012. december 31-éig” szövegrész helyébe a „2013. december 31-éig legalább

60 napos felmondási idõvel” szöveg lép.

127. § Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi LXXIX. törvény 103. § (7) bekezdésében

az „a 49. § (2) bekezdése, az 51. § a) és c) pontja” szövegrész helyébe az „az 51. § a) pontja” szöveg lép.

128. § Nem lép hatályba az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi LXXIX. törvény

a) 49. § (2) bekezdése és 5. melléklete,

b) 51. § c) pontja és

c) 61. §-a.

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

módosítása

129. § Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeirõl szóló 1997. évi CXXIV. törvény 4. § (3) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Amennyiben az (1) bekezdés alapján az egyházakat megilletõ összeg együttesen nem éri el a nyilatkozattal érintett

évre bevallott, az összevont adóalapot terhelõ, adókedvezményekkel csökkentett személyi jövedelemadó

0,9 százalékát, ennek mértékéig az egyházaknak ténylegesen átutalandó összeget a központi költségvetésbõl ki kell

egészíteni.”

130. § Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeirõl szóló 1997. évi CXXIV. törvény 6. § (2) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti kiegészítõ támogatás meghatározása minden évben a költségvetési tervezéskor ismert

adatok alapján történik, a központi költségvetésrõl szóló törvényben a közoktatási, egészségügyi, illetve a szociális

szolgáltatások igénybevételének figyelembevételével.”

13. Záró rendelkezések

131. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetést követõ napon lép hatályba.

(2) Az 1–5. §, a 7–18. §, a 20–30. §, a 32–43. §, 45–48. §, 50. § (1) bekezdés, 51. §, 52. § a)–g), i) és j) pontja, 53–72. §, a 73. §

(1) bekezdése, a 79. §, a 80. §, 82. §, a 86. §, 88–103. §, 104. § (1) és (3) bekezdése, 106–111. §, 112. § (1) bekezdése, a

113. §, a 114. §, 116. §, 117. § a)–h) pontja, 118–120. §, 129. §, 130. §, a 132. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet 2013. január

1-jén lép hatályba.

(3) A 74–78. §, 81. §, a 83–85. §, a 87. § 2013. január 2-án lép hatályba.

(4) A 6. § 2013. április 1-jén lép hatályba.

132. § (1) Ez a törvény az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexérõl szóló 2001/83/EK irányelvnek a

hamisított gyógyszerek jogszerû ellátási láncba való bekerülésének megakadályozása tekintetében történõ

módosításáról szóló 2011. június 8-i 2011/62/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a törvény a szakmai képesítések elismerésérõl szóló 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi

irányelv 8. cikk (2) bekezdésének, valamint 56. cikk (1) és (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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1. melléklet a 2012. évi CCXII. törvényhez

„1. számú melléklet az 1997. évi XLVII. törvényhez

Fertõzõ betegségek listája az érintett részérõl történõ kötelezõ adatszolgáltatás, valamint az

egészségügyi államigazgatási szerv részére történõ kötelezõ adattovábbítás esetén

Fertõzések, fertõzéses eredetû betegségek, mérgezések és kórokozóik

Betegség megnevezése Jelentendõ kórokozó

A) Személyazonosító adatokkal együtt
jelentendõ betegségek

Acut flaccid paralysis (heveny petyhüdt
bénulás)

Amoebiasis Entamoeba histolytica

Anthrax (lépfene) Bacillus anthracis

Botulizmus a Clostridium botulinum A, B, és F típusú neurotoxint termelõ
biovariánsai

Brucellosis Brucella spp.

Campylobacteriosis Campylobacter spp.

Creutzfeldt-Jacob-betegség (CJB)

Variáns Creutzfeldt-Jacob-betegség (vCJB) prion

Chikungunya-láz Chikungunya-vírus

Cholera (kolera) Vibrio cholerae

Cryptosporidiosis Cryptosporidium spp.

Diphtheria (torokgyík) Corynebacterium diphtheriae, Corynebacterium ulcerans,
Corynebacterium pseudotuberculosis

Echinococcosis Echinococcus spp.

Egészségügyi ellátással összefüggõ fertõzés

Egészségügyi ellátással összefüggõ
Clostridium difficile által okozott fertõzés

C. difficile toxin pozitív törzsek

Egészségügyi ellátással összefüggõ
multirezisztens kórokozó által okozott
fertõzés

Vérbõl, liquorból és más szövetekbõl kitenyésztett multirezisztens
kórokozók:
Staphylococcus aureus MRSA;
Enterococcus spp. VRE;
Enterobacter spp. MENB;
Escherichia coli MECO;
Klebsiella spp. MKLE;
Acinetobacter baumanii MACI;
Pseudomonas aeruginosa MPAE;
Stenotrophomonas maltophilia MSTM;
Staphylococcus aureus VISA;
Klebsiella pneumoniae CRKL;
Egyéb Enterobacteriacea CRE

Egészségügyi ellátással összefüggõ
véráramfertõzés

Bármely baktérium, gomba, vírus
(leggyakoribb kórokozók: CNS, S. aureus, Enterococcus spp, E. coli,
P. aeruginosa, Enterobacter spp, K. pneumoniae, Candida spp,
Acinetobacter spp)

Encephalitis infectiosa (fertõzõ
agyvelõgyulladás)

agyvelõgyulladást okozó bármely vírus (leggyakoribb kórokozók:
enterovírusok , herpesvírusok, LCM vírus, CMV,
kullancsencephalitis vírusa, nyugat-nílusi vírus stb)
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Betegség megnevezése Jelentendõ kórokozó

Enterohaemorrhagiás/verotoxin- (shigatoxin-)
termelõ Escherichia coli okozott
megbetegedés

verotoxin- (shigatoxin-) termelõ Escherichia coli

Egyéb patogén Escherichia coli által okozott
megbetegedés

Escherichia coli (patogenitási markerekkel rendelkezõ,
toxintermelõ)

Ételfertõzés az ételfertõzés kórokozójaként azonosított bármely baktérium
vagy vírus

Ételmérgezés az ételmérgezés kórokozójaként azonosított bármely baktérium,
toxin

Febris flava (sárgaláz) Sárgalázvírus

Giardiasis Giardia lamblia

Haemophilus influenzae által okozott invazív
betegség

normálisan steril helyrõl kimutatott Haemophilus influenzae

Hantavírus okozta veseszindróma Hantavírusok

Hepatitis infectiosa (heveny fertõzõ
májgyulladás)

Hepatitis A vírus által okozott heveny
májgyulladás

Hepatitis A vírus

Hepatitis B vírus által okozott heveny
májgyulladás

Hepatitis B vírus

Hepatitis B vírus által okozott krónikus fertõzés
( újonnan diagnosztizált)

Hepatitis B vírus

Hepatitis C vírus által okozott heveny
májgyulladás

Hepatitis C vírus

Hepatitis C vírus által okozott krónikus fertõzés
(újonnan diagnosztizált)

Hepatitis C vírus

Hepatitis E vírus által okozott heveny
májgyulladás

Hepatitis E vírus

Influenza Influenzavírus

Keratoconjunctivitis epidemica (fertõzõ
kötõhártya- és szaruhártya-gyulladás)

conjunctiva váladékból kimutatott Adenovírusok

Kullancsencephalitis Kullancsencephalitis vírus

Legionárius betegség Legionella spp.

Leptospirosis Leptospira spp.

Listeriosis Listeria monocytogenes

Lyme-kór
erythema migrans és
heveny neuroborreliosis

Borrelia burgdorferi sensu lato csoportba tartozó humán patogén
spirocheták

Lyssa (veszettség) Rabiesvírus

Lyssa fertõzésre gyanús sérülés

Madárinfluenza Humán megbetegedést okozó madárinfluenza-vírus

Malaria Plasmodium spp.

Malleus (takonykór) Burkholderia (Pseudomonas) mallei

Meningitis purulenta (gennyes
agyhártyagyulladás)

gennyes meningitist okozó bármely baktérium

Meningitis serosa (savós agyhártyagyulladás) asepticus meningitist okozó vírusok [különféle enterovírusok
(Coxsackie A és B vírus egyes szerotípusai, echovírus, enterovírus
71), herpesvírusok, adenovírusok, LCM vírus, CMV stb.]
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Betegség megnevezése Jelentendõ kórokozó

Meningococcus által okozott invazív betegség
(meningitis epidemica, meningococcoemia )

normálisan steril helyrõl kimutatott Neisseria meningitidis

Morbilli (kanyaró) Kanyaróvírus

Nyugat-nílusi láz Nyugat-nílusi vírus

Ornithosis (papagájkór) Chlamydia Psittaci

Paratyphus Salmonella Paratyphi A,B,C

Parotitis epidemica (mumpsz) Mumps vírus

Pertussis (szamárköhögés) Bordetella pertussis

Pestis Yersinia pestis

Poliomyelitis anterior acuta (járványos
gyermekbénulás)

Poliovírus 1, 2, 3 típusa

Q-láz Coxiella burnetii

Rotavírus okozta gastroenteritis Rotavírus

Rubeola (rózsahimlõ) Rubeolavírus

Congenitalis rubeola syndroma Rubeolavírus

Salmonellosis Salmonella spp.

Scarlatina (vörheny) Streptococcus pyogenes erythrogen toxint termelõ törzsei

Shigellosis Shigella spp.

Súlyos akut légúti tünetegyüttes (SARS) SARS-coronavírus

Streptococcus pneumoniae által okozott
invazív betegség

normálisan steril helyrõl kimutatott Streptococcus pneumoniae

Strongyloidosis Strongyloides stercoralis

Taeniasis Taenia spp.

Tetanus (merevgörcs) Clostridium tetani

Toxoplasmosis Toxoplasma gondii

Congenitalis toxoplasmosis Toxoplasma gondii

Tuberculosis Mycobacterium tuberculosis complex

Trichinellosis Trichinella spp.

Tularemia Francisella tularensis

Typhus abdominalis Salmonella Typhi

Typhus exanthematicus Rickettsia prowazeki

Varicella (bárányhimlõ) (nem jelentendõ a kórokozó)

Variola (himlõ) Himlõvírus

Vírusos haemorrhagiás lázak Dengue-vírus, Ebola-vírus, Hantavírus, Lassa-vírus, Marburg-vírus,
Rift-völgyi láz vírusa,
Krími-kongói haemorrhagiás láz vírusa

Yersiniosis Yersinia enterocolitica, Yersinia pseudotuberculosis

Korábban Magyarországon nem észlelt,
különösen veszélyes fertõzõ betegség

Új influenzavírus által okozott emberi
megbetegedések

Influenzavírus A, B, C

B) Személyazonosító nélkül jelentendõ
betegségek

AIDS-megbetegedés HIV

HIV-fertõzés HIV
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Betegség megnevezése Jelentendõ kórokozó

Acut urogenitalis chlamydiasis Chlamydia trachomatis D-K szerotípusa

Gonorrhoea (kankó) Neisseria gonorrhoeae

Lymphogranuloma venereum Chlamydia trachomatis L1, L2 és L3 szerotípusai

Syphilis (vérbaj) Treponema pallidum

Connatalis syphilis Treponema pallidum

”

2. melléklet a 2012. évi CCXII. törvényhez

„1/a. melléklet a 2003. évi LXXXIV. törvényhez

Orvosok illetmény-, illetve bértáblája (Ft/hó, bruttó)

SZINT ÉVEK
ORVOSI BÉRTÁBLA SZORZÓI*

H I J

1. 0–3 1,809 1,924 2,040

2. 4–6 1,878 2,003 2,142

3. 7–9 1,947 2,086 2,253

4. 10–12 2,017 2,174 2,369

5. 13–15 2,077 2,276 2,484

6. 16–18 2,151 2,378 2,600

7. 19–21 2,244 2,480 2,702

8. 22–24 2,336 2,591 2,804

9. 25–27 2,429 2,674 2,906

10. 28–30 2,522 2,758 3,008

11. 31–33 2,614 2,841 3,109

12. 34–36 2,707 2,924 3,211

13. 37–39 2,799 3,063 3,313

14. 40–42 2,892 3,160 3,415

15. 43–45 2,892 3,160 3,415

A szorzók vetítési alapja 108 000 Ft/hó.”
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2012. évi CCXIII. törvény

az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról*

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

módosítása

1. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 22. §-ának a) pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti adatok igénylésére jogosultak:]

„a) az ingatlan-nyilvántartás, illetve földhasználati nyilvántartás szervei az ingatlan-nyilvántartás és a földhasználati

nyilvántartás vezetésével összefüggésben;”

2. A földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosítása

2. § A földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény (a továbbiakban: Fkbt.) 9/D. §-a a következõ

(5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Az (1)–(5) bekezdésben foglaltakat az (5b) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni, ha az (1) bekezdésben

meghatározott sorsolásra azért nem kerülhet sor, mert

a) az 2009. szeptember 30–ig már megtörtént, vagy

b) arra 2009. október 1–jét követõen a szövetkezet gazdálkodási területén részarány-földtulajdon kiadására

felhasználható terület [6. § (4) bek., 12. § (5) bek.] hiányában már nincs lehetõség.

(5b) Az (5a) bekezdésben meghatározott esetben a mezõgazdasági igazgatási szerv a földügyért felelõs miniszter

által vezetett minisztérium honlapján közleményt tesz közzé arról, hogy a kiadatlan részarány-tulajdonnal rendelkezõ

személyek a közlemény közzétételétõl számított 6 hónapos határidõn belül nyújthatják be a termõföld igénylésére,

illetve a kártalanításra irányuló kérelmüket. A közleménynek tartalmaznia kell

a) annak az érintett szövetkezetnek a megnevezését, amelynek gazdálkodási területe – az (5a) bekezdésben

meghatározottak szerint – AK hiányos, s emiatt a részarány-földkiadás nem folytatható le,

b) annak a területileg illetékes mezõgazdasági igazgatási szervnek a megnevezését, ahol a kérelem elõterjeszthetõ,

c) az arra vonatkozó figyelemfelhívást, hogy a kérelem benyújtására nyitva álló határidõ elmulasztása esetén

a részarány-tulajdonos részére a mezõgazdasági igazgatási szerv pénzbeli kártalanításról dönt,

d) az arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a kérelem a (2)–(5) bekezdésben meghatározottak szerint kerül elbírálásra.”

3. § Az Fkbt. a következõ 12/I. és 12/J. §-sal egészül ki:

„12/I. § A 12/E–12/H. § szerinti eljárások nem minõsülnek telekalakítási eljárásnak.

12/J. § Ha közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárás (a továbbiakban: megosztási eljárás) alatt – a termõföldrõl

szóló törvényben meghatározott – használati megosztásról szóló megállapodás a tulajdonostársak között fennáll,

e megállapodást a megosztási eljárásban úgy kell tekinteni, mintha a tulajdonostársak a kiosztási sorrend egymás

közötti meghatározására teljes körû egyezséget kötöttek volna. Ez esetben a megosztási eljárás során nem kell

dönteni a megosztás kiindulási helyének és az osztás irányának a meghatározásáról.”

4. § Az Fkbt. 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„18. § (1) E törvénynek az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvénnyel

(a továbbiakban: Módtv.) megállapított rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a Módtv.

hatálybalépésekor folyamatban lévõ olyan ügyekben is alkalmazni kell, amelyekben a közigazgatási hatósági eljárás

a Módtv. hatálybalépését megelõzõen benyújtott, egy adott földrészleten fennálló osztatlan közös tulajdon

megszüntetésére irányuló kérelem alapján indult.

(2) A Módtv. hatálybalépése elõtt indult olyan eljárást,

a) amelynek költségét a kérelmezõ megelõlegezte, a költségvállalást tartalmazó nyilatkozat benyújtásának,

b) amelyben az ingatlanügyi hatóság jogerõs határozatot hozott a földrészlet megosztásának módjáról, kiindulási

helyérõl és irányáról, a közigazgatási hatósági eljárás megindításának

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. december 17-i ülésnapján fogadta el.
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idõpontjában hatályos jogszabályi rendelkezések szerint kell lefolytatni azzal, hogy az ingatlan-nyilvántartásba

bejegyzett jogok jogosultja hozzájárulásának hiánya nem akadályozza az eljárás lefolytatását.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti eljárás megelõlegezett költségét a kérelmezõ 2013. december 31-éig igényelheti

vissza a mezõgazdasági szakigazgatási szervtõl az ingatlanügyi hatóság által kiállított számla és a megelõlegezett

költségek megfizetésérõl kiállított számviteli bizonylat alapján.”

5. § Hatályát veszti az Fkbt. 13/A. §-a.

3. A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény módosítása

6. § (1) A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tft.) 8/A. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Nem minõsül a (2) bekezdés c) pontja szerinti saját nevében és kockázatára végzett mezõgazdasági

tevékenységnek, ha a tevékenységet ténylegesen gazdasági társaság végezte (ide értve az érintett személy

tulajdonában álló gazdasági társaságot is), valamint az elsõdlegesen önellátás céljából végzett tevékenység.”

(2) A Tft. 8/A. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A (2) bekezdésben meghatározott igazolás, illetve hatósági bizonyítvány 60 napnál nem lehetnek régebbi és

kizárólag a hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelemben megjelölt ingatlanok tulajdonszerzése vonatkozásában

kerülhet felhasználásra.”

7. § A Tft. 11. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Semmis a haszonélvezeti jog szerzõdéssel történõ alapítása, kivéve, ha a szerzõdés közeli hozzátartozó javára

alapít haszonélvezeti jogot.”

8. § A Tft. a következõ 11/B–11/H. §-sal, és a következõ alcímmel egészül ki:

„A közös tulajdonban álló termõföldek használatának szabályai
11/B. § (1) A közös tulajdonban álló földrészlet használatára, használatba adására e törvény eltérõ rendelkezése

hiányában a Ptk.-nak a közös tulajdon használatára vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(2) Ezen alcím alkalmazásában

a) írásbeli közlésnek minõsül a postai úton, elektronikus úton, telefaxon, személyesen átadott irat útján, kézbesítési

meghatalmazott útján, valamint kézbesítési ügygondnok útján történõ közlés;

b) a termõföldön fennálló haszonélvezeti jog esetében a tulajdonostárs alatt a haszonélvezõt is érteni kell;

c) a használat alatt a haszonbérletet, a felesbérletet, a részesmûvelést, a szívességi földhasználatot, a haszonkölcsönt,

az alhaszonkölcsönt (Ptk. 583–584. §), valamint a 12/A. §-ban foglalt, a termelési integráció megvalósítása érdekében

létesített alhaszonbérletet kell érteni.

11/C. § (1) A tulajdonostársak mindegyike jogosult a saját tulajdoni hányadának megfelelõ terület használatára.

A közös tulajdonban lévõ földrészleten belül

a) a tulajdoni hányadok mértékének megfelelõ mértékû, valamint

b) a tulajdoni hányadok mértékétõl eltérõ mértékû

területek használatának kijelöléséhez [az a) és b) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: használati megosztás]

valamennyi tulajdonostárs egyhangú döntése (megállapodása) szükséges.

(2) A használati rendet tartalmazó, az (1) bekezdés szerinti használati megosztásról szóló megállapodásban rögzíteni

kell a megállapodás idõtartamát. Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a tulajdoni hányadoktól való eltérést

megengedõ használatról szóló megállapodásban a többlethasználat miatti ellenszolgáltatás módjáról és mértékérõl,

illetve az ellenszolgáltatás mellõzésérõl is rendelkezni kell.

(3) A használati megosztáshoz való hozzájárulást megadottnak kell tekinteni az olyan tulajdonostárs esetében, akinek

részére a használati megosztásról szóló ajánlat, vagy a tervezett megállapodás közlése

a) nem lehetséges, mert

aa) személye bizonytalan, vagy

ab) lakcíme, tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelephelye ismeretlen;

b) meghiúsul, mert a postai küldemény

ba) azzal a jelzéssel érkezik vissza, hogy „nem kereste” vagy a címzett tulajdonostárs ismeretlen helyre költözött, vagy

bb) átvételét megtagadta;

c) eredményes, de a nyilatkozattételre megszabott határidõn belül nem nyilatkozott.
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(4) A (3) bekezdés a) pont aa) alpontjának alkalmazása szempontjából akkor minõsül a tulajdonostárs személye

bizonytalannak, ha

a) a tulajdonostárs személyének az azonosítása nem lehetséges a tulajdonostársnak az ingatlan-nyilvántartásban

szereplõ adatai alapján, vagy

b) a magánszemély tulajdonostárs örököse, illetve a gazdálkodó szervezet jogutódja az ingatlan-nyilvántartásból

nem állapítható meg.

(5) A használati megosztást kezdeményezõ tulajdonostársnak a használati megosztásról szóló ajánlatot, vagy

tervezett megállapodást írásban, igazolt módon kell közölnie a tulajdonostársakkal. Az ajánlat vagy a tervezett

megállapodás elfogadására biztosított határidõ nem lehet kevesebb 30 napnál.

(6) A használati megosztásról szóló megállapodást egységes okiratba kell foglalni, amelyet valamennyi

tulajdonostársnak alá kell írni, ide nem értve azon a tulajdonostársat, akinek esetében a használati megosztáshoz való

hozzájárulást – a 11/C. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, az ott meghatározott valamely körülmény miatt –

megadottnak kell tekinteni. A használati megosztásról szóló megállapodás valamennyi tulajdonostársra kiterjed.

(7) A használati megosztásról szóló megállapodás – a (8) bekezdésben foglalt eltéréssel – a külön jogszabályban

foglaltak szerint elkészített használati megosztási vázrajzzal együtt érvényes. A használati megosztási vázrajz

aláírására a (6) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(8) Nem kell használati megosztási vázrajzot készíteni, ha a használati megosztásról szóló megállapodás alapján

a) egy tulajdonostárs használja a termõföld teljes területét, vagy

b) a tulajdonostársak elkülönült használata a földrészletnek az ingatlan-nyilvántartási térképen azonosítható alrészlet

teljes területére vonatkozik.

(9) Ha az (1) bekezdés szerinti megállapodás nem jött létre, a használat kérdésében

a) a helyben lakó és a földrészletet használni kívánó,

b) az a) pontban foglalt együttes feltétel hiányában a földrészletet használni kívánó

tulajdonostárs dönt, vagy ha az a) és b) pontban foglalt feltételeknek több tulajdonostárs felel meg, ezen

tulajdonostársak egyhangúlag döntenek.

(10) Ha a (9) bekezdés szerinti döntés meghozatalának megkísérlésétõl számított 60 napon belül sem kerül

meghatározásra a használati rend, és a földrészlet teljes területére a földhasználati nyilvántartásban sincs bejegyzett

földhasználó (vagy földhasználók), az ingatlanügyi hatóság a 25/B. § (5) és (8) bekezdése alapján bírsággal sújtja

a tulajdonostársakat, azzal, hogy a bírság megfizetésére a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkezõ

tulajdonostársat kötelezi. Ha több tulajdonostárs egyenlõ többségi tulajdoni hányaddal rendelkezik, ezen

tulajdonostársak közül az ingatlanügyi hatóság a választása szerinti tulajdonostársat kötelezi a bírság megfizetésére.

(11) Az (1)–(9) bekezdésben foglaltak megsértése esetében a megállapodást, illetve a döntést a sérelmet szenvedõ

tulajdonostárs a bíróságnál megtámadhatja.

11/D. § (1) Ha a közös tulajdonban álló termõföld teljes területét, vagy annak egy részét kívülálló harmadik személy

(ezen alcímben a továbbiakban: ajánlattevõ) kívánja használatba venni, az erre vonatkozó ajánlatát (ezen alcímben

a továbbiakban: felhívás) írásban, igazolt módon közölni kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett valamennyi

tulajdonossal.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen, ha az ajánlattevõ a termõföldnek csak egy részét kívánja használatba

venni, és tudomással bír a tulajdonostársak között fennálló, a használati megosztásról szóló megállapodás, illetve

ennek hiányában a használati rendrõl a 11/C. § (9) bekezdésében meghatározott módon született döntés tartalmáról,

a felhívását elegendõ azokkal a tulajdonostársakkal írásban, igazolt módon közölnie, akik a használati megosztásról

szóló megállapodás, vagy a használati rendrõl szóló 11/C. § (9) bekezdése szerinti döntés alapján a termõföldnek

a felhívás tartalma szerinti területét használják.

(3) Az (1) bekezdés szerinti felhívásnak tartalmaznia kell

a) az ajánlattevõ természetes személy nevét, lakcímét, az ajánlattevõ gazdálkodó szervezet megnevezését,

székhelyét, telephelyét, valamint azt az értesítési címet – ha az eltér a lakcímtõl, illetve a székhelytõl, telephelytõl,

fióktelephelyétõl – ahova a felhívásra vonatkozó nyilatkozatok visszaküldését kéri,

b) a használatba venni kívánt termõföld azonosító adatait (település, helyrajzi szám),

c) a használatba venni kívánt földterület nagyságát és mûvelési ágát,

d) a megkötendõ földhasználati szerzõdés típusát,

e) a használatért fizetendõ ellenszolgáltatás módját és mértékét, illetve ingyenes használat esetén ennek

megjelölését,

f) a használat tervezett idõtartamát,
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g) a felhívás elfogadására megszabott határidõt (az ajánlati kötöttség határidejét), amely nem lehet kevesebb

30 napnál, és

h) az ajánlattevõ által fontosnak ítélt egyéb körülményeket, információkat.

(4) A felhívásban foglaltakat elfogadottnak kell tekinteni az olyan tulajdonostárs esetében, akinek részére a felhívás

közlése

a) a 11/C. § (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározottak szerint lehetetlen, illetve meghiúsul, vagy

b) eredményes, de a (3) bekezdés g) pontja szerinti határidõn belül nem nyilatkozott.

(5) A felhívás tartalmának tulajdonostársak általi teljes körû elfogadása – figyelemmel a (2) és (4) bekezdésben

foglaltakra – minõsül elfogadott ajánlatnak, amellyel a használatba adásra vonatkozó szerzõdés (ezen alcímben

a továbbiakban: földhasználati szerzõdés) az ajánlattevõ és a tulajdonostársak között létrejön. Ha az elfogadott

felhívás haszonbérleti szerzõdés megkötésére irányul, azt a 10. § (6) bekezdésében foglaltak szerint, mint a tulajdonos

által elfogadott haszonbérleti ajánlatot kell közölni az elõhaszonbérletre jogosultakkal.

(6) A felhívás elfogadásáról a tulajdonostársak egy okiratban is nyilatkozhatnak.

(7) Ha az elfogadott felhívás a termõföld egy részének a használatba vételére irányul, és ezáltal módosul a 11/C. §

szerinti használati megosztásról szóló megállapodás szerinti használati rend, a tulajdonostársaknak gondoskodni kell

a használati megosztásról szóló megállapodás és a használati megosztási vázrajz módosításáról annak érdekében,

hogy a tulajdonostársak, valamint az ajánlattevõ által használt területek elkülönítésre kerüljenek.

11/E. § (1) A felhívás tartalmától eltérõ tartalmú elfogadó nyilatkozatokat az ajánlattevõ megvizsgálja, és ha

a használtba vételi szándéka továbbra is fennáll, az elfogadó nyilatkozatok tartalmától függõen módosított felhívást

köteles közölni. A módosított felhívás új felhívásnak minõsül, amelynek közlésére és elfogadására a 11/D. §-ban

foglaltakat kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni akkor is, ha a tulajdonostárs a felhívásra a megadott határidõn belül

úgy nyilatkozik, hogy a használati megosztás alapján a tulajdoni hányadának megfelelõ, vagy attól eltérõ területet

maga kívánja használni.

11/F. § (1) A földhasználati szerzõdést egységes okiratba kell foglalni.

(2) A termõföld teljes területének használatára vonatkozó földhasználati szerzõdést valamennyi tulajdonostársnak alá

kell írni, ide nem értve azon tulajdonostársat, akinek esetében a felhívást – a 11/D. § (3) bekezdésében foglaltak

alapján, az ott meghatározott valamely körülmény miatt – elfogadottnak kell tekinteni. A termõföld teljes területének

használatára vonatkozó földhasználati szerzõdés valamennyi tulajdonostársra kiterjed.

(3) Ha a földhasználati szerzõdés a termõföld egy részének használatára jött létre, a szerzõdést – a (2) bekezdéstõl

eltérõen – azon tulajdonostársnak nem kell aláírnia, aki a használati megosztás alapján a tulajdoni hányadának

megfelelõ, vagy attól eltérõ területet maga használja, és a földhasználati szerzõdés megkötése e rendezett

földhasználatát nem módosítja.

(4) Ha a földhasználati szerzõdés a termõföld egy részének használatára jött létre, a szerzõdés a 11/C. § szerinti és

a 11/D. § (7) bekezdésének megfelelõen módosított használati megosztási vázrajzzal együtt érvényes. A használati

megosztási vázrajz aláírására a (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, azzal, hogy azt a földhasználónak is alá kell

írni.

11/G. § Az ellenszolgáltatás fejében létrejött földhasználati szerzõdés esetében az ellenszolgáltatás a 11/D. §

(3) bekezdésében meghatározott tulajdonostársakat is megilleti a tulajdoni hányaduk arányában. Ez esetben

a használónak az ellenszolgáltatás megfelelõ értékét készpénzben bírósági teljesítési letétbe kell helyeznie.

11/H. § A 11/D–11/G. §-ban foglaltak megsértése esetében a földhasználati szerzõdést a sérelmet szenvedõ

tulajdonostárs a bíróságnál megtámadhatja.”

9. § A Tft. 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„12. § (1) A termõföld haszonbérletére e törvény eltérõ rendelkezése hiányában a Ptk.-nak a haszonbérletre vonatkozó

szabályait kell alkalmazni.

(2) A haszonbérleti szerzõdés megkötésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a haszonbérleti szerzõdés olyan

módosítása esetén, amelynek során a felek kölcsönös és egybehangzó akarata a haszonbérlet idõtartamának, illetve

a haszonbér mértékének a csökkentésére irányul, kivéve ha a haszonbérlet meghosszabbított idõtartamáról, illetve

a haszonbérleti díj csökkentésérõl a szerzõdésben elõre megállapodtak, és a szerzõdés tartalmát utóbb ennek

megfelelõen módosították.”
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10. § A Tft. a következõ 18/A. §-sal egészül ki:

„18/A. § (1) Ha a haszonbérleti szerzõdés létrejöttekor a haszonbérlet tárgyát képezõ termõföld osztatlan közös

tulajdonban állt, és a szerzõdés fennállása alatt a közös tulajdon megszüntetésére a földrendezõ és földkiadó

bizottságokról szóló törvény szabályai szerint került sor, a haszonbérbe adó (illetve annak jogutódja) a haszonbérletet

a gazdasági év végére akkor is felmondhatja, ha a tulajdoni hányadának megfelelõ területet a közös tulajdon

megszüntetésre irányuló eljárás eredményeként önálló ingatlanként kapta meg, feltéve, hogy a haszonbérlõ felé

a felmondással egyidejûleg úgy nyilatkozik, miszerint azt saját maga kívánja használni.”

11. § (1) A Tft. 25/B. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a következõ (1a)–(1e) bekezdéssel

egészül ki:

„(1) Az ingatlanügyi hatóság az illetékességi területéhez tartozó termõföldekrõl, valamint a mezõ- vagy

erdõgazdasági mûvelés alatt álló belterületi földek használatáról – ide nem értve az erdõ mûvelési ágban

nyilvántartott földrészleteket – a közhiteles ingatlan-nyilvántartás adataira épülõ, de attól elkülönülõ, önálló

nyilvántartást vezet. A földhasználati nyilvántartás tartalmazza

a) a földrészlet ingatlan-nyilvántartási adatait;

b) a földrészlet (alrészlet) vagy földrészletek magánszemély földhasználójának

ba) természetes személyazonosító adatait,

bb) lakcímét,

bc) állampolgárságát,

bd) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek

esetében a személyi azonosítóját,

be) a családi gazdálkodó megjelölését és a családi gazdaság nyilvántartási számát, feltéve, hogy családi

gazdálkodónak minõsül;

c) a földrészlet (alrészlet) vagy földrészletek gazdálkodó szervezet földhasználójának

ca) megnevezését,

cb) székhelyét (telephelyét),

cc) a statisztikáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezet esetében a statisztikai azonosítóját,

cd) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény hatálya alá tartozó cég esetében

a cégjegyzékszámot;

d) a használat jogcímét;

e) határozott idõre kötött földhasználati szerzõdés esetén a használat idõtartamát; és

f) a be) alpontban meghatározott esetben annak megjelölését, hogy mely földrészlet (alrészlet) tartozik a családi

gazdasághoz.

(1a) A számítógépes földhasználati nyilvántartási rendszer kezelése, mûködtetése – függetlenül annak tényleges

elhelyezésétõl – a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv feladatkörébe tartozik.

(1b) Az (1) bekezdésben foglalt adatok közül a személyi azonosítót a személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási

módokról és az azonosító kódok használatáról szóló törvény rendelkezései szerint kell kezelni, és az, valamint az

állampolgársági adat a 25/C. § (3) bekezdésében meghatározott földhasználati lap másolaton, valamint a 25/C. §

(3b) bekezdésében meghatározott földhasználati összesítõn, továbbá a földhasználati nyilvántartás okirattárából

kiadott másolatokon nem tüntethetõ fel.

(1c) A földhasználó az (1) bekezdés b), illetve c) pontjában meghatározott adatait a használat, valamint a használatban

bekövetkezett változások bejelentésekor – ideértve a használat megszûnésének bejelentését is – köteles az

ingatlanügyi hatósággal közölni.

(1d) Az ingatlanügyi hatóság a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerveitõl személyi azonosító vagy természetes

személyazonosító adatok alapján a természetes személy földhasználók azonosításához igényelhet adatot.

(1e) A földhasználó által bejelentett azonosító adatokat az ingatlanügyi hatóság a személyiadat- és

lakcímnyilvántartás, illetve a cégnyilvántartás adataiból ellenõrizheti.

(2) Aki termõföldet használ, köteles a használatot annak megkezdésétõl számított harminc napon belül az

ingatlanügyi hatósághoz nyilvántartásba vétel céljából – a Kormány e törvény felhatalmazása alapján kiadott

rendeletében meghatározott formanyomtatványon (a továbbiakban: bejelentési adatlap) – bejelenteni. Ha a használó

nem a tulajdonos, illetve haszonélvezet fennállása esetén nem a haszonélvezõ, a bejelentési adatlapot a földhasználó

mellett a tulajdonosnak, illetve a haszonélvezõnek is alá kell írnia.”
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(2) A Tft. 25/B. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A földhasználó a bejelentéssel egyidejûleg köteles nyilatkozni arról, hogy termõföld használata a törvényben

meghatározott korlátozásokat nem sérti.

(4a) A földhasználó az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott adataiban, valamint a használatban

bekövetkezett – a Kormány e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében meghatározott – változásokat 30

napon belül köteles az ingatlanügyi hatósághoz bejelenteni az e bekezdésben megjelölt rendeletben meghatározott

formanyomtatványon.”

(3) A Tft. 25/B. §-a a következõ (9)–(11) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A földhasználati nyilvántartásból törölt adatokat, valamint a törlésre vonatkozó határozat számát, amelynek

alapján a törlés alapjául szolgáló okirat az okirattárból visszakereshetõ, a földhasználati nyilvántartási adatbázisban

kell tárolni, és a törölt adatokat a törlést követõen tíz évig a termõföld használatának átengedésével kapcsolatos

jogügyletek, a földhasználót terhelõ kötelezettségek vizsgálata, valamint a földhasználót megilletõ támogatások

igénybevételének ellenõrzése céljából meg kell õrizni.

(10) A (9) bekezdés szerinti törölt adat átadására az ott meghatározott adatkezelési célból törvény által

meghatározott esetben és meghatározott szerv részére kerülhet sor.

(11) A földhasználati nyilvántartás okirattárában lévõ okiratok, valamint a törölt adatok állományára a köziratokról,

a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény hatálya alá tartoznak.”

12. § (1) A Tft. 25/C. § (3) és (3a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a következõ (3b) és (3c) bekezdéssel

egészül ki:

„(3) Az ingatlanügyi hatóság az általa vezetett földhasználati nyilvántartásból – ide nem értve az (5) bekezdésben

foglalt esetet – papír alapon vagy elektronikus úton a Kormány e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében

meghatározott,

a) a 25/B. § (1) bekezdésében foglalt adatokat is tartalmazó földhasználati lap másolatot díjfizetés ellenében, illetve

a (3a) bekezdésben meghatározott esetekben és az ott meghatározott személyek részére díjmentesen,

b) a (3b) bekezdés szerinti földhasználati összesítõt a (3c) bekezdés a) pontjában és c) pont ca) alpontjában

meghatározott személyek részére díjfizetés ellenében, illetve a (3c) bekezdés b) pontjában és c) pont ca) alpontjában

meghatározott személyek részére díjmentesen

szolgáltat.

(3a) A földhasználati nyilvántartásból díjmentes

a) a hatóság megkeresésére annak hivatalból indított eljárásához,

b) a közérdekû bejelentés és panasz elbírálásához, továbbá

c) bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, közjegyzõ és bírósági végrehajtó részére jogszabályban meghatározott

feladatai ellátásához

szükséges földhasználati lap másolat szolgáltatása.

(3b) A földhasználati nyilvántartás adatbázisából a Kormány e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében

meghatározott adattartalommal földhasználati összesítõ készíthetõ a nyilvántartás személyi azonosítói alapján.

(3c) A földhasználati összesítõ igénylésére jogosult

a) a földhasználó a saját használatában lévõ területekrõl,

b) az ingatlanügyi hatóság,

c) a termõföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések betartásának

megállapítása céljából a hatáskörébe, illetve feladatkörébe tartozó ügy elbírálása érdekében

ca) a termõföldszerzés ellenõrzésre Kormány által rendeletben kijelölt hatóság,

cb) a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet.”

(2) A Tft. 25/C. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A termõföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására

irányuló szerzõdések feltárása érdekében az ingatlanügyi hatóság a számítógéppel vezetett földhasználati

nyilvántartási adatbázisban a jogellenes jogügyletekben részt vevõ felek személyének, illetve a szerzési korlát

túllépésének megállapításához szükséges és erre alkalmas adatok vonatkozásában az adatfeldolgozás, -kezelés,

-tárolás, -átvétel és -átadás részletes szabályait tartalmazó törvényi elõírásoknak megfelelõ adatkezelést végezhet.”
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13. § A Tft. 25/D. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Mentes az eljárás az igazgatási szolgáltatási díj- és illetékfizetési kötelezettség alól, ha a kérelem, illetve bejelentés

kizárólag

a) az érintett földrészlet ingatlan-nyilvántartási adatai megváltozásának a földhasználati nyilvántartásba történõ

bejegyzésére vonatkozik, vagy

b) a 25/G. § (1) bekezdés szerinti azonosító adatközlési kötelezettség teljesítésén alapul, és ezzel egyidejûleg

a földhasználati bejelentésre vagy a már nyilvántartásba bejegyzett használatban bekövetkezett változás

bejelentésére nem kerül sor.”

14. § A Tft. a következõ 25/G. §-sal egészül ki:

„25/G. § (1) 2013. március 30. napjáig a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett

a) magánszemély földhasználó a személyi azonosítóját és az állampolgárságát,

b) gazdálkodó szervezet földhasználó a statisztikai azonosítóját

köteles a Kormány e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében meghatározott formanyomtatványon

a földhasználatát nyilvántartó ingatlanügyi hatóság részére bejelenteni (a továbbiakban: azonosító adatközlés), annak

érdekében, hogy az a) és b) pontban meghatározott adatok a földhasználati nyilvántartásba bejegyzésre kerüljenek.

(2) Ha a földhasználó több ingatlanügyi hatóság illetékességi területén fekvõ termõföldet használ, és ezért

a földhasználatait több ingatlanügyi hatóság tartja nyilván, az (1) bekezdés szerinti azonosító adatközlési bejelentését

választása szerint kizárólag az egyik ingatlanügyi hatóság felé kell megtennie azzal, hogy az azonosító adatközlést

tartalmazó adatlapon fel kell tüntetni azoknak a településeknek a nevét, amely településeken a nyilvántartásba vett

földhasználatának tárgyát képezõ földrészletek vannak.

(3) Az ingatlanügyi hatóság, amelyikhez a bejelentés az (1) bekezdés szerint beérkezett, az azonosító adatközlést

tartalmazó adatlap egy példányát az adatok nyilvántartásba vételét követõen záradékolja, és az arról készített

másolatot – az azonosító adatközlést tartalmazó adatlapon feltüntetett települések alapján – haladéktalanul megküldi

a többi illetékes ingatlanügyi hatóságnak az azonosító adatok nyilvántartásba vétele céljából.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott, a földhasználó által közölt azonosító adatokat az ingatlanügyi hatóság

a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, a cégnyilvántartás, a törvényszékek által vezetett nyilvántartás, valamint

a törzskönyvi nyilvántartás adataiból ellenõrizheti.

(5) Az ingatlanügyi hatóság a 25/B. § (5) bekezdésében meghatározott mértékû bírsággal sújtja azt a földhasználati

nyilvántartásba bejegyzett földhasználót, aki az (1) bekezdés szerinti azonosító adatközlési kötelezettségének az ott

megjelölt határidõn belül nem tesz eleget.”

15. § A Tft. 90. § (2) bekezdése a következõ b) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a földügyért felelõs miniszter, hogy)

„b) az ingatlanügyi hatóság vagy hatóságok illetékességi területét rendeletben szabályozza;”

16. § A Tft. a következõ 91. §-sal egészül ki:

„91. § (1) 2013. január 1-jén fennálló, határozatlan idõre vagy 2032. december 30-a után lejáró, határozott idõtartamra

nem közeli hozzátartozók között szerzõdéssel alapított haszonélvezeti jog 2033. január 1-jén a törvény erejénél fogva

megszûnik.

(2) Az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXIII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.)

6. §-ával megállapított 8/A. § (2a) bekezdését és módosított (4) bekezdését 2013. január 1-jén folyamatban levõ és

megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.

(3) Az olyan közös tulajdonban álló földrészletet érintõen, amelynek a földhasználati nyilvántartás 2013. január 1-jei

állapota szerint a teljes területét egy vagy több földhasználó használja, a 11/B–11/H. §-ban foglalt rendelkezéseket

a bejegyzett földhasználat alapjául szolgáló szerzõdés vagy jogosultság megszûnését követõen kell alkalmazni.

(4) Az olyan közös tulajdonban álló földrészletet érintõen, amelynek a földhasználati nyilvántartás 2013. január 1-jei

állapota szerint egy részét egy vagy több földhasználó használja, a 11/B–11/H. §-ban foglalt rendelkezéseket

a földrészletnek a bejegyzett földhasználattal nem érintett területére is alkalmazni kell.

(5) A földhasználati nyilvántartásba-vételi eljárásban a 11/B–11/H. §-ban foglalt rendelkezéseket a 2013. január

1. napján, vagy ezt követõen megkötött használati megosztásról szóló megállapodások, illetve fölhasználati

szerzõdések esetében kell alkalmazni. A 2012. december 31-ig megkötött használati megosztásról szóló
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megállapodásokon, illetve földhasználati szerzõdéseken alapuló földhasználati bejelentéseket a szerzõdéskötés

idõpontjában hatályos rendelkezések szerint kell elintézni.

(6) A Módtv. 9. §-ával módosított 12. §-t a Módtv. hatálybalépésekor fennálló haszonbérleti szerzõdések esetében

a Módtv. hatálybalépését követõen megkötött módosításra kell alkalmazni.

(7) A Módtv. 11. §-ával megállapított 25/B. § (1)–(1e) bekezdésében, (2), (4) és (4a) bekezdésében foglaltakat az

ingatlanügyi hatósághoz a földhasználati nyilvántartásba vétel céljából 2012. december 31-ig beérkezett, de el nem

bírált földhasználati bejelentések esetében is alkalmazni kell.”

17. § A Tft.

a) 10. § (6) bekezdésében „az ingatlanra vonatkozó vételi” szövegrész helyébe „az ingatlanra vonatkozó, és az általa

elfogadott vételi” szöveg,

b) 25/B. § (3) bekezdésében a „szerzõdés egy eredeti” szöveg helyébe a „szerzõdés – osztatlan közös tulajdonban

álló földrészlet használata esetén az egységes okiratba foglalt szerzõdés – eredeti” szöveg

lép.

18. § Hatályát veszti a Tft.

a) 25/D. § (3) bekezdés b) pontja, és

b) 25/G. §-a.

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

19. § A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) V. Fejezete a következõ alcímmel és 15/F. §-sal

egészül ki:

„Mezõgazdasági vízszolgáltatási díj
15/F. § (1) Aki mezõgazdasági célú vízszolgáltatást vesz igénybe, a mezõgazdasági vízszolgáltató részére

mezõgazdasági vízszolgáltatási díjat fizet.

(2) A mezõgazdasági vízszolgáltatási díjat a mezõgazdasági vízszolgáltató határozza meg.

(3) A mezõgazdasági vízszolgáltatási díjat a rendelkezésre állást biztosító alapdíjból és a felhasznált vízmennyiséggel

arányos díjból álló kéttényezõs díjként, vízszolgáltatási idényre, idõarányosan kell megállapítani.

(4) A mezõgazdasági vízszolgáltatási díj mértékét úgy kell meghatározni, hogy:

a) fedezetet biztosítson a mezõgazdasági vízszolgáltatás folyamatos és hatékony mûködtetéséhez, hosszú távú

fenntartásához,

b) hozzájáruljon a mezõgazdasági vízszolgáltatás biztonságos ellátásához,

c) ösztönözzön a mezõgazdasági vízszolgáltatás minimális költségszinten történõ ellátására és

d) feleljen meg e törvény szerinti költségmegtérülés elvének.

(5) A mezõgazdasági vízszolgáltatási díj megállapításának részletes szabályait a mezõgazdasági vízszolgáltatás

díjképzési rendjérõl szóló kormányrendelet határozza meg.”

20. § (1) A Vgtv. 45. § (7) bekezdése a következõ y) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány)

„y) a mezõgazdasági vízszolgáltatási díj megállapítása részletes szabályainak”

(rendeletben történõ megállapítására.)

(2) A Vgtv. 1. számú melléklete a következõ 41. ponttal egészül ki:

„41. mezõgazdasági vízszolgáltatás: a mezõ- és erdõgazdasági mûvelés alatt álló területek öntözését, a halastavak

és egyéb mezõgazdasági vízhasználat vízellátását szolgáló, továbbá a mezõgazdasági vízszolgáltatási rendszerhez

kapcsolódó, egyéb célú vízigények kielégítésére irányuló tevékenység.”

21. § Hatályát veszti a Vgtv. 45. § (8) bekezdés e) pontjában az „a mezõgazdasági vízszolgáltatás és vízkárelhárítás feladatait

ellátó miniszterrel egyetértésben” szövegrész.
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5. A személyi azonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló

1996. évi XX. törvény módosítása

22. § A személyi azonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi

XX. törvény 32. § e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A személyi azonosító kezelésére – az adattovábbítás kivételével – jogosult)

„e) az ingatlan-nyilvántartás és földhasználati nyilvántartás szerve, belsõ azonosítóként, a külön törvényben

meghatározottak szerint, az ingatlantulajdonosok és a földhasználók, illetve az ingatlannal kapcsolatos bármely joggal

és kötelezettséggel összefüggésben, a nyilvántartásba bejegyzett polgár azonosításához;”

6. Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat

igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

23. § Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási

szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Díjtörvény) 30. § (3) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdésben meghatározott feltétel fennállásáról a szervezet az eljárás megindulásakor írásban köteles

nyilatkozni. Az (1) bekezdés b) pontja alá tartozó szervezet esetén a képviseleti jogosultság igazolása tekintetében az

ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.”

24. § A Díjtörvény 32/E. §-a a következõ (8a)–(8c) bekezdéssel egészül ki:

„(8a) Új épület építése vagy meglévõ épület – ingatlan-nyilvántartásban változást eredményezõ – átalakítása esetén,

a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére (az épület feltüntetésére) irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díját

az ehhez szükséges változási vázrajz záradékolása iránt történõ benyújtásával egyidejûleg kell megfizetni.

(8b) Amennyiben az építésügyi hatóság a használatbavételi engedély iránti kérelmet elutasítja vagy

a használatbavételi engedélyezési eljárást megszünteti, az ingatlanügyi hatóság az errõl szóló jogerõs döntés

kézhezvételét követõ harminc napon belül intézkedik az ügyfél részére a (8a) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási

díj visszatérítése iránt.

(8c) A külön jogszabályban meghatározott – az ingatlan-nyilvántartásban változást eredményezõ – engedélyköteles

bontási tevékenység esetében az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére a (8a) bekezdésben foglaltakat kell

értelemszerûen alkalmazni.”

25. § A Díjtörvény 32/G. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„32/G. § (1) Az Inytv. 75. § (1) bekezdése szerinti TAKARNET engedélyezési eljárásért 3000 forint összegû díjat kell

fizetni.

(2) Az Inytv. szerinti, az ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért 3000 forint

összegû díjat kell fizetni. A soron kívüli eljárás díja 10 000 forint.”

26. § A Díjtörvény

a) 30. § (1) bekezdés b) pontjában a „szerint nyilvántartásba vett,” szövegrész helyébe a „szerinti”,

b) 31. § (5) bekezdésében a „nem hiteles” szövegrész helyébe a „nem hiteles és hiteles”,

c) 32/B. § (1) bekezdés e) pontjában a „szerint nyilvántartásba vett,” szövegrész helyébe a „szerinti”

szöveg lép.

27. § Hatályát veszti a Díjtörvény 31. § (5) bekezdésében a „(1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint” szövegrész.

7. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

28. § Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 17. § (1) bekezdés e) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

(Az ingatlan-nyilvántartásba csak az ingatlanhoz kapcsolódó következõ, jogilag jelentõs tények jegyezhetõk fel:)

„e) az ingatlanügyi hatósági határozat elleni jogorvoslati kérelem, ügyészi felhívás, ügyészi fellépés benyújtása,”
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29. § Az Inytv. 27. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A jogosult a tulajdonjog-bejegyzés iránti kérelem benyújtásával egyidejûleg kérheti lakcíme ehhez kapcsolódó

megváltozásának ingatlan-nyilvántartásban történõ átvezetését is. A kérelem alapján az ingatlanügyi hatóság

a tulajdonjog bejegyzésrõl szóló határozat jogosult részére történõ közlésétõl számított 30 nap elteltét követõ

30 napon belül, a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történõ adatátvétel alapján, amennyiben a bejelentett

lakcímváltozás regisztrációja megtörtént, gondoskodik a változás ingatlan-nyilvántartásban történõ átvezetésérõl.”

30. § Az Inytv. 35. és 36. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„35. § (1) Ha a magánokiratot külföldön állították ki, a (2) és (3) bekezdésben megjelölt esetek kivételével

a nyilatkozattevõ aláírását (kézjegyét) a magyar külképviseleti hatósággal kell hitelesíttetni, illetõleg az aláírás

(kézjegy) hitelesítésére jogosult külföldi szerv által történt hitelesítést kell a magyar külképviseleti hatósággal

hitelesíttetni (diplomáciai hitelesítés, illetve felülhitelesítés). Ahol magyar külképviseleti hatóság nem mûködik, az

aláírást (kézjegyet) a magyar állam érdekeit képviselõ állam külképviseleti hatóságával kell hitelesíttetni.

(2) Ahol magyar külképviseleti hatóság nem mûködik, és a magyar érdekeket más állam külképviseleti hatóságai sem

képviselik, a nyilatkozattevõ aláírását (kézjegyét) az okirat kiállítása helye szerinti állam hatóságának kell hitelesíteni.

(3) Nincs szükség a külföldön kiállított magánokirat diplomáciai hitelesítésére, illetõleg felülhitelesítésére, ha az

okiratot hitelesítési záradékkal (Apostille) látták el, vagy a hitelesítés, illetõleg felülhitelesítés alól nemzetközi

megállapodás vagy viszonossági gyakorlat egyébként felmentést ad. Ilyen nemzetközi megállapodás vagy

viszonossági gyakorlat fennállását a bejegyzést kérõ félnek kell megjelölni, illetve arra hivatkozni. Viszonossági

gyakorlat fennállásáról az igazságügyért felelõs miniszter állásfoglalása az irányadó.

(4) A külföldön kiállított magánokiratot, ha hitelesítéssel vagy hitelesítési záradékkal (Apostille) nincs ellátva, és

nemzetközi megállapodás vagy viszonossági gyakorlat sem ad felmentést a hitelesítés, illetve felülhitelesítés alól, vagy

ha egyébként a külföldön kiállított magánokirat alaki szempontból történõ felhasználhatóságát illetõen kétség merült

fel, az ingatlanügyi hatóság állásfoglalás végett az igazságügyért felelõs miniszterhez terjeszti fel. Az igazságügyért

felelõs miniszter állásfoglalása kialakítása során a kérelemben elõadott, méltánylást érdemlõ rendkívüli

körülményeket is figyelembe veheti.

(5) Az ügyvédekrõl szóló törvény hatálya alá tartozó ügyvéd által külföldön készített és ellenjegyzett magánokirat

ingatlan-nyilvántartásban történõ felhasználhatósága tekintetében az ügyvéd által belföldön készített és

ellenjegyzett magánokiratra vonatkozó szabályozás az irányadó.

36. § (1) A külföldön kiállított közokirat, a (2) és (3) bekezdésben megjelölt esetek kivételével, akkor használható fel az

ingatlan-nyilvántartási eljárásban, ha azt a kiállítás helye szerinti államban mûködõ magyar külképviseleti hatóság

diplomáciai felülhitelesítéssel látta el. Ahol magyar külképviseleti hatóság nem mûködik, a közokiratot a magyar állam

érdekeit képviselõ állam külképviseleti hatóságával kell felülhitelesíttetni.

(2) Ahol magyar külképviseleti hatóság nem mûködik, és a magyar érdekeket más állam külképviseleti hatóságai sem

képviselik, a külföldi közokirat felülhitelesítés hiányában is felhasználható.

(3) Nincs szükség a külföldön kiállított közokirat diplomáciai felülhitelesítésére, ha az okiratot hitelesítési záradékkal

(Apostille) látták el, vagy a felülhitelesítés alól nemzetközi megállapodás vagy viszonossági gyakorlat egyébként

felmentést ad. Ilyen nemzetközi megállapodás vagy viszonossági gyakorlat fennállását a bejegyzést kérõ félnek kell

megjelölni, illetve arra hivatkozni. Viszonossági gyakorlat fennállásáról az igazságügyért felelõs miniszter

állásfoglalása az irányadó.

(4) A külföldön kiállított közokiratot, ha diplomáciai felülhitelesítéssel vagy hitelesítési záradékkal (Apostille) nincs

ellátva, és nemzetközi megállapodás vagy viszonossági gyakorlat sem ad felmentést a felülhitelesítés alól, vagy ha

egyébként a külföldön kiállított közokirat alaki szempontból történõ felhasználhatóságát illetõen kétség merült fel, az

ingatlanügyi hatóság állásfoglalás végett az igazságügyért felelõs miniszterhez terjeszti fel. Az igazságügyért felelõs

miniszter állásfoglalása kialakítása során a kérelemben elõadott, méltánylást érdemlõ rendkívüli körülményeket is

figyelembe veheti.

(5) Az ingatlanügyi hatóság a (4) bekezdésben foglalt feltételek fennállásától függetlenül állásfoglalás végett az

igazságügyért felelõs miniszterhez felterjeszti a külföldi bíróság vagy más hatóság által hozott, az

ingatlan-nyilvántartást érintõ határozatot. Az igazságügyért felelõs miniszter állásfoglalása kialakítása során

a kérelemben elõadott, méltánylást érdemlõ rendkívüli körülményeket kizárólag az alaki szempontból történõ

felhasználhatóság tekintetében veheti figyelembe.

(6) Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a (4) és (5) bekezdésben, illetve a 35. § (4) bekezdésében meghatározott

esetekben az igazságügyért felelõs miniszter állásfoglalása irányadó.”
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31. § Az Inytv. 37. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A (3) bekezdéstõl eltérõen az egyháznak és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhetõ jogra ügyleti képességgel bíró

belsõ egyházi jogi személynek a bejegyzési kérelemhez csatolnia kell a nyilvántartásba vétel megtörténtét, valamint

a képviseleti jogosultságot igazoló, az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelõs miniszter által –

a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló

törvény (a továbbiakban: Ehtv.) szerint vezetett nyilvántartásból – kiállított hatósági bizonyítvány 30 napnál nem régebbi

eredeti vagy közjegyzõ által hitelesített másolati példányát, valamint a képviseletére jogosult aláírási címpéldányát vagy az

aláírási címpéldányának a hatósági bizonyítvány kiállítására jogosult által hitelesített másolatát.”

32. § Az Inytv. 37. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Az Ehtv. szerint nyilvántartásba nem vett, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhetõ jogra ügyleti képességgel

bíró belsõ egyházi jogi személy bejegyzési kérelméhez csatolnia kell a felettes egyházi szerv nyilvántartásba vételérõl

szóló hatósági bizonyítványt, a felettes egyházi szerv képviseletére jogosult aláírási címpéldányát vagy az aláírási

címpéldányának a hatósági bizonyítvány kiállítására jogosult által hitelesített másolatát, valamint a kérelmezõ belsõ

egyházi jogi személyiségérõl a felettes egyházi szerv által kiállított 30 napnál nem régebbi eredeti vagy közjegyzõ által

hitelesített igazolást.”

33. § Az Inytv. 39. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Nem vonatkozik a (3) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezés arra az esetre, ha az ingatlan helyrajzi száma

a kérelem iktatását követõen, az érdemi döntés meghozatala elõtt az ingatlanügyi hatóság ügykörében felmerült,

kizárólag számítástechnikai okból került módosításra, és az ingatlan minden más adata változatlan.”

34. § Az Inytv. 47. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az elsõfokú határozattal szemben benyújtott fellebbezés folytán eljáró ingatlanügyi hatóság a másodfokú

eljárást – a fellebbezõ kérelmére – a fellebbezéssel érintett jog bejegyzése, tény feljegyzése, vagy adatváltozás

átvezetése alapjául szolgáló jogerõs döntés (a továbbiakban: bejegyzést megalapozó döntés) bírósági

felülvizsgálatára irányuló eljárás lezárultáig felfüggeszti, kivéve ha jogszabály a bejegyzést megalapozó döntés elleni

jogorvoslat halasztó hatályát a végrehajtás tekintetében kizárja.

(5) A hatósági határozat felülvizsgálata iránti per megindításának igazolására és annak elmulasztására

a (3) bekezdésben foglaltak értelemszerûen irányadók azzal, hogy annak megtörténte a keresetlevélnek az

ingatlan-nyilvántartási eljárás alapjául szolgáló határozatot hozó hatóság által iktatott példányával, vagy annak hiteles

másolatával is igazolható.

(6) Az eljárás felfüggesztésérõl szóló végzés ellen felügyeleti eljárásnak nincs helye.”

35. § Az Inytv. V. Fejezete a következõ alcímmel és 65/B. §-sal egészül ki:

„Ügyészi felhívás, ügyészi fellépés feljegyzése
65/B. § (1) Az ügyészi felhívás és az azon alapuló ügyészi fellépés tényét a kifogásolt bejegyzés ranghelyének megfelelõ

ranghelyen kell feljegyezni. Az ügyészi felhívás alapján hozott határozat, valamint az ügyészi fellépés alapján indult

pert lezáró jogerõs bírósági döntés hatálya a kifogásolt bejegyzésen alapuló további bejegyzésre is kiterjed.

(2) Amennyiben az ügyészi felhívásnak az ingatlanügyi hatóság az ügyész által megadott határidõben nem tesz

eleget, az ügyészi felhívás tényét az ügyészi fellépés benyújtását, illetve az ügyész eljárás megszüntetésérõl szóló

értesítésének beérkezését követõen törli.”

36. § Az Inytv. a következõ 70/A. § és 70/B. §-sal egészül ki:

„70/A. § Annak megállapítása érdekében, hogy a kérelmezõ – az általa megadott természetes személyazonosító adatok

alapján – Magyarországon rendelkezik-e ingatlantulajdonnal, az ingatlanügyi hatóság – a 70. § (1) bekezdésében

foglaltakra tekintet nélkül – adatlekérdezést végez, amelynek eredményérõl hatósági bizonyítványt állít ki.

70/B. § A termõföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására

irányuló szerzõdések feltárása érdekében az ingatlanügyi hatóság a számítógéppel vezetett ingatlan-nyilvántartási

adatbázisban a jogellenes jogügyletekben részt vevõ felek személyének, illetve a szerzési korlát túllépésének

megállapításához szükséges és erre alkalmas adatok vonatkozásában – a 70. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintet

nélkül – az adatfeldolgozás, -kezelés, -tárolás, -átvétel és -átadás részletes szabályait tartalmazó törvényi elõírásoknak

megfelelõ adatkezelést végezhet.”
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37. § Az Inytv. a következõ 92. §-sal egészül ki:

„92. § Az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXIII. törvény (a továbbiakban: 2. sz. Módtv.)

38. § a) pontjával módosított 15. § (1) bekezdés szerinti állampolgársági adat, valamint a 38. § b) pontjával módosított

15. § (1) bekezdés szerinti cégjegyzékszám nyilvántartására vonatkozó rendelkezéseket a 2. sz. Módtv. 38. §-ának

hatálybalépését követõen indult ingatlan-nyilvántartási eljárások során keletkezett adatok vonatkozásában kell

alkalmazni.”

38. § Az Inytv.

a) 15. § (1) bekezdésében a „lakcímét, továbbá,” szövegrész helyébe a „lakcímét, állampolgárságát, továbbá,”,

b) 15. § (1) bekezdésében a „szervezet megnevezését, székhelyét,” szövegrész helyébe a „szervezet megnevezését,

székhelyét, valamint a cégjegyzékbe bejegyzett jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetek

esetében a cégjegyzékszámot,”,

c) 15. § (2) bekezdésében a „s azt a tulajdoni lapon” szövegrész helyébe az „és azt, valamint a cégjegyzékbe

bejegyzett jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetek esetében a cégjegyzékszámot

a tulajdoni lapon,”,

d) 27. § (1a) bekezdés a) pontjában a „(2) bekezdés a) pontjában meghatározott adatában, továbbá” szövegrész

helyébe a „határvonalában, területében,”,

e) 54. § (5) bekezdésében a „fellebbezés” szövegrész helyébe a „fellebbezés, továbbá ügyészi felhívás”,

f) 64. § (1) bekezdésében a „vérgehajtható” szövegrész helyébe a „végrehajtható”,

g) 74. § (1) bekezdés a) pontjában a „72–73/A. §” szövegrész helyébe a „72–73/B. §”

szöveg lép.

8. Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosítása

39. § (1) Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 3. § 9. pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

„9. állatkísérlet: állat kísérleti, oktatási vagy egyéb tudományos célból való felhasználása, amely az állatnak a helyes

állatorvosi gyakorlat szerint kivitelezett tûszúrás által okozottal egyenértékû vagy annál magasabb szintû fájdalmat,

szenvedést, kínt vagy maradandó károsodást okozhat, beleértve bármely olyan tevékenységet, amely állat születését

– beleértve a kikelést – eredményezi ilyen körülmények közé, valamint az ilyen állapotot eredményezõ

géntechnológiailag módosított fajtavonalak létrehozását és fenntartását; az állat ilyen felhasználása akkor is

kísérletnek minõsül, ha a fájdalom, szenvedés, kín vagy maradandó károsodás kiküszöbölése céljából érzéstelenítést,

fájdalomcsillapítást vagy egyéb módszert sikeresen alkalmaznak; nem minõsül állatkísérletnek a nem kísérleti jellegû,

mezõgazdasági vagy állatorvosi tevékenység, illetve az állatok leölésének vagy megjelölésének

a természettudományok által elfogadott korszerû, kevéssé fájdalmasnak tartott módszereinek alkalmazása, valamint

az állatnak kizárólag a szervei vagy szövetei felhasználása céljából történõ leölése;”

(2) Az Ávt. 3. §-a a következõ 12. és 13. pontokkal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

„12. állat kábítása: minden olyan szándékos eljárás, amelynek alkalmazása a tudat és az érzékelés fájdalom nélkül

történõ elvesztését okozza, beleértve a közvetlen halált okozó eljárásokat is;

13. beszállító: a tenyésztõk kivételével bármely olyan természetes vagy jogi személy, aki kísérletben való felhasználás

céljából, vagy szervek vagy szövetek tudományos célú felhasználása céljából állatot szállít.”

40. § Az Ávt. II. Fejezet „Az állat kímélete, az állatkínzás tilalma” alcíme a következõ 8/B. §-sal egészül ki:

„8/B. § Állatot a nemi vágy kielégítésére irányuló cselekmény során felhasználni tilos.”

41. § Az Ávt. 20–23. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„20. § (1) A veszélyes állatfajok körét e törvény végrehajtására kiadott rendelet állapítja meg. Veszélyes állatnak

a veszélyes állatfajok egyedei minõsülnek.

(2) A veszélyes állatokat veszélyességük alapján az alábbi kategóriákba kell sorolni:

a) különösen veszélyes állatfajok,
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b) közepesen veszélyes állatfajok,

c) elõvigyázatosságot igénylõ állatfajok.

21. § (1) A különösen veszélyes állatfaj egyedét – kivéve ha e törvény végrehajtására kiadott rendelet eltérõen

rendelkezik – kizárólag állatkertben szabad tartani. A különösen veszélyes állatfaj egyedének tartására, szaporítására,

elidegenítésére, másik állatkertbe történõ át- vagy kihelyezésére, országba történõ behozatalára, országból történõ

kivitelére, illetve bemutatására a természetvédelmi hatóság adhat engedélyt. Az engedély kizárólag abban az esetben

adható meg, ha az egyed tartási feltételei – ideértve a tartáshoz, illetve szaporításhoz szükséges szakismeretet is –

biztosítottak. Amennyiben lehetséges, az állatot egyedi azonosítóval kell ellátni, amelynek módjáról az engedélyben

kell rendelkezni.

(2) A közepesen veszélyes állatfaj egyedének tartására, szaporítására, elidegenítésére, megvételére, felügyeletének

átengedésére, eladásra való felkínálására, országba történõ behozatalára, országból történõ kivitelére, illetve

bemutatására a természetvédelmi hatóság adhat engedélyt. Az engedély kizárólag abban az esetben adható meg, ha

a tartás, szaporítás, elidegenítés, felügyelet átengedése, eladásra való felkínálás, országba történõ behozatal, illetve

bemutatás a környezet nyugalmát és biztonságát nem sérti vagy veszélyezteti, és az egyed tartási feltételei – ideértve

a tartáshoz, illetve szaporításhoz szükséges szakismeretet is – biztosítottak. Amennyiben lehetséges, az állatot egyedi

azonosítóval kell ellátni, amelynek módjáról az engedélyben kell rendelkezni.

(3) Az elõvigyázatosságot igénylõ állatfaj egyedének tartását, szaporítását, elidegenítését, tartásának átengedését,

országba történõ behozatalát a természetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. Az elõvigyázatosságot igénylõ állatfaj

egyede akkor tartható, ha az egyed tartási feltételei – ideértve a tartáshoz, illetve szaporításhoz szükséges

szakismeretet is – biztosítottak. Amennyiben lehetséges, az állatot egyedi azonosítóval kell ellátni.

(4) A veszélyes állat tartási helyéül szolgáló ingatlanon, ingatlanrészen a veszélyre felhívó, jól látható tartós jelzést kell

elhelyezni, az állat fajának feltüntetésével.

(5) Az állattartó veszélyes állatát közterületen csak átmenetileg, közvetlen és állandó felügyelettel, ember és állat

életét, testi épségét nem veszélyeztetve tarthatja.

(6) A veszélyes állat tartójának gondoskodnia kell az állat szökésének megakadályozásáról.

(7) A természetvédelmi hatóság nyilvántartja

a) az állat tulajdonosának nevét és címét,

b) az állat felügyeletét ellátó természetes személy nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, telefonszámát,

elektronikus levélcímét,

c) az állat tartási helyét,

d) az állat faját, nemét, születési idejét, egyéb egyedi jellemzõit,

e) egyedileg jelölt állat esetén az állat azonosítására szolgáló adatokat.

(8) A természetvédelmi hatóság nyilvántartása alapján a természetvédelemért felelõs miniszter országos adatbázist

mûködtet.

(9) A veszélyes állatok tartásának, szaporításának, elidegenítésének, eladásra való felkínálásának, országba történõ

behozatalának, illetve bemutatásának, valamint egyedi azonosításának szabályait e törvény végrehajtására kiadott

rendelet állapítja meg.

22. § (1) A veszélyes állat eltûnését a veszélyes állat tartója haladéktalanul köteles bejelenteni a természetvédelmi

hatóságnak. Különösen és közepesen veszélyes állatfaj egyedének eltûnésekor a rendõrséget is értesíteni kell.

(2) Veszélyes állat elhullását a veszélyes állat tartója 30 napon belül köteles bejelenteni a természetvédelmi

hatóságnak.

23. § (1) Ha a veszélyes állat tartója a jogszabályban, illetve az engedélyben foglalt feltételeket nem vagy nem

megfelelõen teljesíti, veszélyes állatot az elõírt engedély nélkül tart, szaporít, elidegenít, eladásra felkínál, felügyeletét

átengedi, bemutatja vagy behoz az országba, illetve bejelentési kötelezettségét elmulasztja, a természetvédelmi

hatóság – a tulajdonos költségére, a feltételek biztosításáig – a veszélyes állat állatkertbe vagy más megfelelõ helyre

való szállítását rendelheti el.

(2) Ha az állattartó a természetvédelmi hatóság által elõírt idõpontig gondoskodik a jogszabályszerû állattartási

feltételek biztosításáról, úgy az (1) bekezdés szerint elszállított állatot részére vissza kell szolgáltatni, ellenkezõ esetben

a természetvédelmi hatóság az állatot elkobozza és gondoskodik annak végleges elhelyezésérõl. Ha az állat végleges

elhelyezése csak rendszeres költségráfordítással biztosítható, a korábbi tulajdonos a jogsértés súlyától, ismétlõdésétõl

függõen legfeljebb 12 hónapra jutó költség fizetésére kötelezhetõ. Az elhelyezés eredménytelensége esetén az állat

életét megengedett módon ki lehet oltani.”
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42. § Az Ávt. 25–33. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„25. § Az e fejezetben foglalt elõírásokat kizárólag a gerinces állatokon és lábasfejûeken végzett kísérletekre kell

alkalmazni. E kísérletek végzésének részletes szabályait e törvény végrehajtására kiadott rendelet állapítja meg.

26. § (1) Állatkísérlet – e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott esetek kivételével – kizárólag

nyilvántartásba vett intézményben, engedély alapján végezhetõ.

(2) Állatkísérlet kizárólag akkor engedélyezhetõ, ha annak elvégzését

a) alapkutatás,

b) transzlációs vagy alkalmazott kutatás az alábbi célok bármelyikével:

ba) emberek, állatok vagy növények betegségeinek, egészségi rendellenességeinek vagy más kóros elváltozásainak,

azok hatásainak elkerülése, megelõzése, felismerése vagy kezelése,

bb) emberek, állatok vagy növények élettani állapotának feltárása, értékelése, szabályozása vagy módosítása, vagy

bc) az állatok jóléte és a mezõgazdasági célból tartott állatok termelési feltételeinek javítása,

c) a b) pontban foglalt bármely célból gyógyszerek, élelmiszerek és takarmányok, valamint egyéb anyagok vagy

termékek kifejlesztése vagy gyártása, azok minõségének, hatékonyságának és biztonságosságának ellenõrzése,

d) a természetes környezet védelme,

e) a fajok megõrzésére irányuló kutatás,

f) felsõoktatás vagy a szakmai készségek megszerzése, fenntartása vagy fejlesztése céljából folyó képzés, vagy

g) igazságügyi orvostani vizsgálat elvégzése

teszi szükségessé.

(3) Szépítõszer, dohány- és egyéb élvezeti cikk, fegyver, ennek alkatrésze, továbbá lõszer elõállítása céljából tervezett

kísérletre engedély nem adható.

27. § (1) Amennyiben lehetséges, az állatkísérlet helyett élõ állatok felhasználását nem igénylõ, tudományosan

elfogadott módszert vagy vizsgálati stratégiát kell alkalmazni.

(2) Az állatkísérlet során felhasznált állatok számát a lehetõ legnagyobb – a kísérlet eredményességét még nem

veszélyeztetõ – mértékben csökkenteni kell.

(3) A tenyésztés, szaporítás, elhelyezés és gondozás, valamint a kísérlet során alkalmazott módszerek tökéletesítésére

kell törekedni az állati fájdalom, szenvedés, kín vagy maradandó egészségkárosodás elkerülése vagy a lehetõ

legkisebb mértékûre csökkentése érdekében.

28. § (1) Az állatot feltételezhetõen érõ fájdalom, szenvedés, kín vagy maradandó egészségkárosodás mértéke alapján

– e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott módon – minden kísérletet esetileg, e törvény

végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott kritériumok alapján a következõ kategóriák valamelyikébe kell

besorolni:

a) érzéstelenítéses-túlaltatásos,

b) enyhe,

c) mérsékelt,

d) súlyos.

(2) Olyan kísérlet, amely súlyos, várhatóan hosszú ideig tartó és semmilyen módon nem enyhíthetõ fájdalommal,

szenvedéssel vagy kínnal jár, – e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott esetek kivételével – nem

végezhetõ.

29. § (1) Állatkísérlet kizárólag olyan felelõs személy vezetésével végezhetõ, aki e törvény végrehajtására kiadott

rendeletben meghatározott végzettséggel, szakértelemmel és gyakorlattal rendelkezik.

(2) Állatkísérletet az végezhet, a kísérleti állatot az gondozhatja, az állat életét az olthatja ki, aki erre képesítõ, e törvény

végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott oktatásban részesült.

30. § (1) Kísérlet céljára az állatvédelmi hatóság által engedélyezett állatot szabad felhasználni.

(2) Az emberszabású majmok kísérleti célú felhasználása tilos.

(3) Nem emberszabású fõemlõsök kísérleti célú felhasználása csak e törvény végrehajtására kiadott rendeletben

meghatározott feltételek fennállása esetén engedélyezhetõ.

(4) Háziasított állatfaj kóbor egyedét, valamint vadon befogott állatot – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – kísérlet

céljára felhasználni nem szabad.

(5) Természetvédelmi oltalom alatt álló vagy nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó állatfaj

egyedén – a (2) és (3) bekezdés szerinti kivételekkel – kísérlet végzése akkor engedélyezhetõ, ha

a) a kísérlet elvégzését a 26. § (2) bekezdés e) pontja szerinti cél teszi szükségessé, vagy
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b) a kísérlet a 26. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja, vagy c) pontja alá tartozik, a kísérletre károsító vagy potenciálisan

életveszélyes emberi klinikai állapotok elkerülése, megelõzése, diagnózisa vagy kezelése érdekében kerül sor, és

a felhasznált állat fogságban tenyésztett állat utóda, valamint tudományos indokok alapján a kísérlet

természetvédelmi oltalom alatt nem álló vagy nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá nem tartozó

állatfaj felhasználásával nem vezetne eredményre.

(6) Az állatvédelmi hatóság e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén

mentességet adhat a (4) bekezdés alkalmazása alól.

31. § (1) Kísérleti célra állatot tenyészteni, szaporítani, beszállítani, tartani az állatvédelmi hatóság engedélyével

szabad. A kérelemben meg kell jelölni a kérelmezõ természetes személyazonosító adatait.

(2) Az állatvédelmi hatóság a kísérleti állatot tenyésztõt, beszállítót, tartót és a tenyésztõ, tartó létesítményt is

nyilvántartásba veszi.

(3) Az engedélyben és a nyilvántartásban meg kell jelölni

a) a törvényben és e törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltak betartásáért felelõs személy,

b) a létesítményben található állatok jólétének és gondozásának felügyeletéért felelõs személy,

c) az állatok jólétével és kezelésével kapcsolatban tanácsadói feladatokat ellátó, a laborállat-gyógyászatban jártas

állatorvos vagy megfelelõen képzett szakértõ,

d) a munkahelyi állatjóléti bizottság elnökének

személyes adatai közül a nevét, levelezési címét és az elektronikus levélcímét.

(4) Aki kísérleti állatot tenyészt, szaporít, beszállít vagy felhasznál, köteles nyilvántartást vezetni azon személyek

nevérõl és címérõl, akiktõl az állatokat beszerezte és akiknek az állatokat továbbadta. A nyilvántartásban szereplõ

adatokat öt évig meg kell õrizni.

Az állatkísérlet engedélyezése
32. § (1) Az állatkísérlet engedélyezése iránti kérelmet az állatvédelmi hatóságnak kell elektronikus úton benyújtani.

(2) Az állatvédelmi hatóság az állatkísérlet végzését határozott idõre engedélyezi.

(3) Az állatvédelmi hatóság nyilvántartást vezet a kísérlet végrehajtásáért felelõs személyek nevérõl, levelezési

címérõl és elektronikus levélcímérõl.

(4) Az engedélyezés során – a kérelmezõ által benyújtott dokumentáció, továbbá e törvény végrehajtására kiadott

rendelet szerinti szakértõi testület véleménye alapján – különösen figyelembe kell venni:

a) az állatkísérlet elvégzésének indokoltságát és tudományos megalapozottságát, figyelemmel az állatkísérlet helyett

élõ állatok felhasználását nem igénylõ módszerek alkalmazásának követelményére,

b) az alkalmazott korszerû módszertan indokoltságát és tudományos megalapozottságát az állatlétszám, a fájdalom,

szenvedés, kín és maradandó károsodás lehetõ legkisebb mértékûre csökkentésének érvényesülése szempontjából,

c) az állatoknak szenvedés, fájdalom vagy kín formájában okozott ártalmat indokolttá teszi-e a várt eredmény – az

etikai megfontolásokat is figyelembe véve –, és végeredményben az emberek, állatok és a környezet javát

szolgálhatja-e, valamint

d) a kísérlet személyi és tárgyi feltételeinek rendelkezésre állását.

(5) Állatkísérlet engedélyezése iránti kérelem elbírálása során a szakértõi testület munkájában nem vehet részt az,

a) akinek a kérelmére indult az eljárás,

b) akinek a kísérlet engedélyezéséhez érdeke fûzõdik, vagy

c) aki az a) és b) pontban szereplõ személlyel olyan viszonyban áll, amely a testületben való feladata ellátásához

szükséges elfogulatlanságát veszélyezteti.

33. § (1) Az állatvédelmi hatóság az állatkísérletek végzésérõl szóló jogszabályok, illetve a kérelemben foglalt és

jóváhagyott feltételek vagy az engedélyben elõírtak meg nem tartása esetén a kísérlet végzését az észlelt hiányosság

megszüntetéséig felfüggesztheti, illetve a kísérletre vonatkozó engedélyt visszavonhatja.

(2) Az állatvédelmi hatóság a kísérleti állatok tartásának körülményeirõl szóló jogszabályok megsértése, illetve

a tartási, tenyésztési engedélyben elõírtak meg nem tartása esetén kötelezi az állattartót az észlelt hiányosságok

kijavítására, illetve a jogsértés súlyától, a jogsértõ állapot idõtartamától, ismétlõdésétõl, és különösen az állatnak

okozott sérelem jellegétõl függõen visszavonhatja a tartási engedélyt, és kötelezi az állattartót az állatállomány

megfelelõ elhelyezésére. Az elhelyezés eredménytelensége esetén az állat életét megengedett módon ki lehet oltani.

(3) Az állatvédelmi hatóság az állatkísérletek végzésérõl szóló jogszabályok, illetve a kérelemben foglalt és

jóváhagyott feltételek vagy az engedélyben elõírtak két éven belül történõ ismételt megsértése esetén a kísérletre

vonatkozó engedély visszavonásával egyidejûleg a kísérletet folytató személyt, illetve felhasználó létesítményt – az
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elkövetett szabályszegés mértékére figyelemmel – a további kísérletek végzésétõl határozott idõre, de legalább hat

hónapra és legfeljebb három évre eltilthatja.

(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti jogkövetkezmény nem járhat hátrányos következményekkel az állatok jólétére nézve.”

43. § (1) Az Ávt. 49. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

„d) az állatkísérletek végzésének részletes szabályait, a kísérleti célú állattenyésztés, -szaporítás, -tartás, -szállítás

tevékenység folytatásának részletes feltételeit, az e tevékenységre jogosító engedély kiadásának rendjét,

a nyilvántartás személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, valamint a nyilvántartás vezetésére vonatkozó

részletes eljárási szabályokat, továbbá a tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban elõírt

kötelezettségek be nem tartása esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket,”

(rendeletben állapítsa meg.)

(2) Az Ávt. 49. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap)

„e) a miniszter, hogy az élõ állat nyereményjáték díjaként történõ felhasználásának részletes szabályait,”

(rendeletben állapítsa meg.)

(3) Az Ávt. 49. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Felhatalmazást kap a települési, fõvárosban a kerületi önkormányzat képviselõ-testülete, hogy a kedvtelésbõl

tartott állatok tartásának szabályait rendeletben határozza meg.”

(4) Az Ávt. 50. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„50. § Ez a törvény a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésérõl

szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdetõ

1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban – a végrehajtására kiadott jogszabályokkal együtt – az Európai Közösségek

következõ jogszabályaival összeegyeztethetõ szabályozást tartalmaz:

a) a Tanács 78/923/EGK határozata a mezõgazdasági haszonállatok védelmérõl szóló európai egyezmény

megkötésérõl,

b) a Tanács 88/306/EGK határozata a vágóállatok védelmérõl szóló európai egyezmény megkötésérõl,

c) a Tanács 98/58/EK irányelve a mezõgazdasági haszonállatok védelmérõl,

d) a Tanács 99/22/EK irányelve a vadon élõ állatok állatkertben való tartásáról,

e) a Tanács 1999/74/EK irányelve a tojótyúkok védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról,

f) a Tanács 1999/575/EK határozata a kísérleti és egyéb tudományos célokra felhasznált gerinces állatok védelmére

vonatkozó európai egyezménynek a Közösség által történõ megkötésérõl,

g) a Tanács 2005/1/EK rendelete az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó mûveletek közbeni védelmérõl, valamint

a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és a 1255/97/EK rendelete módosításáról,

h) a Tanács 2007/43/EK irányelve a hústermelés céljából tartott csirkék védelmét szolgáló minimumszabályok

megállapításáról,

i) az Európai Parlament és Tanács 1523/2007/EK rendelete a macska- és kutyaprém, valamint az ilyen prémet

tartalmazó termékek forgalomba hozatalának, a Közösségbe történõ behozatalának, illetve onnan történõ kivitelének

tilalmáról,

j) a Tanács 2008/119/EK irányleve a borjak védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról,

k) a Tanács 2008/120/EK irányelve a sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról,

l) a Tanács 1099/2009/EK rendelete az állatok leölésük során való védelmérõl,

m) az Európai Parlament és a Tanács 2010/63/EU irányelve a tudományos célokra felhasznált állatok védelmérõl.”

44. § (1) Az Ávt. 5. § (5) bekezdésében a „tartása” szövegrész helyébe a „tartása, szállítása és életének kioltása” szöveg lép.

(2) Az Ávt. 18. §-ában a „kábításnak olyan érzéketlenségi állapotot kell elõidéznie, amely addig tart” szövegrész helyébe

a „kábítást úgy kell elvégezni, hogy annak hatása fennmaradjon” szöveg lép.

(3) Az Ávt. III. Fejezet harmadik alcímének címében az „állat tartása és szaporítása” szövegrész helyébe az „állatfajok

egyedeinek tartása” szöveg lép.

(4) Az Ávt. IV. Fejezetének címében az „AZ ÁLLATKÍSÉRLET VÉGZÉSÉNEK ALAPVETÕ FELTÉTELEI” szövegrész helyébe az

„A KÍSÉRLETI, OKTATÁSI VAGY EGYÉB TUDOMÁNYOS CÉLLAL TARTOTT ÁLLATOKRA VONATKOZÓ KÜLÖN

SZABÁLYOK” szöveg lép.

(5) Az Ávt. IV. Fejezet elsõ alcímének címében az „általános” szövegrész helyébe a „végzésének általános” szöveg lép.
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(6) Az Ávt. 49. § (4) bekezdés b) pontjában a „természetvédelemért felelõs miniszter, hogy a miniszter és a rendészetért

felelõs miniszter egyetértésével” szövegrész helyébe a „miniszter, hogy” szöveg, a „veszélyes vagy veszélyesnek

nyilvánított” szövegrész helyébe a „veszélyes” szöveg lép.

45. § Hatályát veszti az Ávt. 34. és 35. §-a, valamint 45. § (2) bekezdése.

9. A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

46. § A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támtv.) I. Fejezet Fogalmak alcíme a következõ

9/B. §-sal egészül ki:

„9/B. § Az Egységes Mezõgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer a mezõgazdasági és vidékfejlesztési szerv és

a hatáskörrel rendelkezõ hatóság hatáskörébe tartozó eljárásokban részt vevõ ügyfelek azonosítását és törzsadatainak

nyilvántartását szolgáló rendszer; amely tekintetében a törvény, valamint a törvény végrehajtására kiadott

jogszabályok alkalmazásában:

a) ügyfél törzsadat: a 28. § (2) bekezdése szerinti adatok;

b) ügyfél-azonosító: az Egységes Mezõgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer keretében megállapított, az ügyfél

egyedi azonosítását szolgáló szám;

c) kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél: az Egységes Mezõgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben beazonosított

és ügyfél-azonosítóval rendelkezõ ügyfél, aki (amely) a mezõgazdasági és vidékfejlesztési szervnél kérte

a nyilvántartásba vételét;

d) nyilvántartásba vett ügyfél: az Egységes Mezõgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben beazonosított és

ügyfél-azonosítóval rendelkezõ ügyfél, akit (amelyet) a hatáskörrel rendelkezõ hatóság, az élelmiszerlánc-felügyeleti

szerv, valamint a nem kérelemre induló eljárásai kapcsán a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vett

nyilvántartásba.”

47. § A Támtv. 11. § (14) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(14) A 28–30/A. §-ban meghatározott nyilvántartással összefüggõ kötelezettségek kiterjednek a hatáskörrel

rendelkezõ hatóság hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyekben részt vevõ ügyfelekre is. Az

élelmiszerlánc-felügyeleti szerv nyilvántartásaira vonatkozó törvény rendelkezéseit e törvény rendelkezéseivel együtt

kell alkalmazni.”

48. § A Támtv. 12. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Jogszabályban meghatározott esetben az ügyfélnek elektronikus úton kell a kérelmet, pályázatot benyújtania,

adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítenie, illetve elektronikus úton kell kapcsolatot tartania.”

49. § A Támtv. 22. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásához:)

„a) az ügyfél természetes személyazonosító adatait, lakcímadatait, ügyfél-azonosító számát,”

(az adott támogatási jogcímre vonatkozó intézkedésben való jogosulatlan részvétel végrehajtásához való jog elévüléséig

kezelheti.)

50. § (1) A Támtv. 26. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a támogatási adatok nyilvántartására az alábbi nyilvántartási

rendszereket mûködteti:)

„a) Egységes Mezõgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer,”

(2) A Támtv. 26. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a támogatási adatok nyilvántartására az alábbi nyilvántartási

rendszereket mûködteti:)

„h) Tevékenységihely-nyilvántartási Rendszer [az a)–h) pontok a továbbiakban együtt: nyilvántartási rendszerek].”
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51. § A Támtv. 28. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„28. § (1) A mezõgazdasági és vidékfejlesztési szerv és a hatáskörrel rendelkezõ hatóság intézkedéseiben érintett

ügyfelek azonosítását és a (2) bekezdés alapján törzsadatnak nyilvánított adatait az Egységes Mezõgazdasági

Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: ügyfél-nyilvántartási rendszer) kell nyilvántartani.

(2) Az ügyfél nyilvántartásba vételéhez és ügyfél-azonosító számának megállapításához nyilvántartásba kell venni:

a) természetes személy esetén

aa) nevét,

ab) anyja nevét,

ac) születési helyét és idejét,

b) nem természetes személy esetén

ba) nevét,

bb) adózás rendjérõl szóló törvény szerinti adóigazgatási eljárásban alkalmazott adóazonosító számát, amennyiben

az ügyfél külföldi vállalkozás, akkor az illetõsége szerinti állam hatósága által megállapított adóazonosító számát,

bc) székhelyét.

(3) A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kérelemre induló eljárásaiban való részvétel feltétele, hogy

az ügyfél legkésõbb a kérelem benyújtásával egyidejûleg kérelmezze nyilvántartásba vételét az ügyfél-nyilvántartási

rendszerben. A nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek a (2) bekezdésben foglalt adatok mellett tartalmaznia kell

a) természetes személy esetén

aa) születéskori nevét,

ab) állampolgárságát,

ac) adózás rendjérõl szóló törvény szerinti adóigazgatási eljárásban alkalmazott adóazonosító jelét,

ad) lakóhelyét (egyéni vállalkozó esetében székhelyét),

ae) kiskorú esetében törvényes képviselõje, cselekvõképtelen vagy korlátozottan cselekvõképes esetében gyám,

gondnok jelen a) pont szerinti adatát,

af) iratai õrzésének helyét, ha az nem azonos az ügyfél lakóhelyével,

ag) levelezési címét, ha az nem azonos az ügyfél lakóhelyével,

ah) elektronikus kapcsolattartás esetén elektronikus levélcímét,

ai) ügyfélkör szerinti azonosító adatát,

b) nem természetes személy esetén

ba) elnevezését, továbbá rövidített cégnevét,

bb) képviseletére jogosult nevét, lakcímét,

bc) telephelyét vagy telephelyeit,

bd) cégjegyzékszámát,

be) iratai õrzésének helyét, ha az nem azonos az ügyfél székhelyével,

bf) levelezési címét, ha az nem azonos az ügyfél székhelyével,

bg) elektronikus kapcsolattartás esetén elektronikus levélcímét,

bh) költségvetési szerv esetén típusát, törzskönyvi nyilvántartási számát,

bi) statisztikai számjelét,

bj) mûködésének kezdetét,

bk) ügyfélkör szerinti további azonosító adatát,

c) külföldi természetes személy vagy külföldi vállalkozás esetén az a) és b) pontban foglalt adatok mellett az illetõsége

szerinti állam hatósága által megállapított adóazonosító számát,

d) az a)–c) pontban foglalt adatok mellett a magyarországi kézbesítési meghatalmazottjának nevét és lakóhelyét

(székhelyét) is a pénzügyi következményekkel járó intézkedésben részt vevõ, Magyarországon lakóhellyel vagy

telephellyel nem rendelkezõ külföldi természetes személy vagy külföldi vállalkozás esetében.

(4) A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az ügyfél-nyilvántartás vezetése keretében

a) ellátja a nyilvántartás vezetésével összefüggõ hatósági feladatokat,

b) megállapítja az ügyfél-azonosító (nyilvántartási) számot,

c) törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben külön jogszabály alapján adatszolgáltatást teljesít

a nyilvántartásból,

d) mûködteti az ügyfél-nyilvántartás informatikai rendszerét,

e) nyilvántartja az ügyfél besorolását, amely lehet:

ea) nyilvántartásba vett,
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eb) kérelemre nyilvántartásba vett,

f) a kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél számára a nyilvántartott adatokról hatósági bizonyítványt állít ki.

(5) A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon a mezõgazdasági és vidékfejlesztési

támogatási szervnél vagy a hatáskörrel rendelkezõ hatóságnál is be lehet nyújtani.

(6) A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a hatáskörrel rendelkezõ hatóság, valamint az

élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére biztosítja az ügyfél-nyilvántartási rendszerhez való folyamatos hozzáférést,

továbbá az egyes ügyekhez, eljárásokhoz kapcsolódó ellenõrzések lefolytatása érdekében, az azok lefolytatásához

szükséges mértékben, a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv és a hatáskörrel rendelkezõ hatóság,

valamint az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv kölcsönösen biztosítják egymás részére a szakrendszereikhez való

hozzáférést. Az így átvett személyes adat kizárólag az ellenõrzések lefolytatása célja érdekében kezelhetõ, az

ellenõrzéssel érintett ügy lezárását követõ ötödik év végéig.

(7) A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv, a hatáskörrel rendelkezõ hatóság, valamint az

élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszeren keresztül az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a hatáskörébe tartozó

szakrendszereket (nyilvántartási alrendszereket) az ügyfél-nyilvántartáshoz kapcsolódóan alakítja ki.

(8) Az intézkedésekben való részvétel során az ügyfél egyedi azonosítását az ügyfél-azonosító szám szolgálja. Mind

a természetes személy ügyfélkörbe, mind az egyéb ügyfélkörbe tartozó ügyfél részére csak egy ügyfél-azonosító szám

állapítható meg.”

52. § A Támtv. 28/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatáskörébe tartozó, pénzügyi következményekkel járó

intézkedésben csak az az ügyfél vehet részt, aki (amely) a nyilvántartásba vétel iránti kérelmében, de legkésõbb

a pénzügyi következményekkel járó intézkedésre vonatkozó kérelem benyújtásával egyidejûleg bejelentette fizetési

számlaszámát, valamint annak devizanemét. A külföldi vállalkozás vagy külföldi természetes személy ügyfél

nemzetközi fizetési számlaszámot is megadhat. A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv megtagadja

a kifizetés teljesítését és elutasító döntést hoz, ha az ügyfél vagy más személy az ügyfél-nyilvántartásban rögzített, az

ügyfél nevén szereplõ fizetési számlától eltérõ személy nevén szereplõ fizetési számlára történõ kifizetés teljesítése

iránt kérelmet nyújt be.”

53. § (1) A Támtv. 29 § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az ügyfél köteles a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervet az ügyfél-nyilvántartásban szereplõ

adataiban bekövetkezett változásról, valamint a (4) bekezdés szerinti változásról – annak bekövetkezésétõl számított

tizenöt napon belül – a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által elõírt, hatályban levõ nyomtatványon

értesíteni azzal, hogy a változás-bejelentés elektronikus úton is teljesíthetõ. Az ügyfél-azonosító szám típusa

a pénzügyi következményekkel járó intézkedéssel kapcsolatos eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásával

egyidejûleg is módosítható.”

54. § A Támtv. 29/A. és 30. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„29/A. § (1) A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az ügyfél 28. § (4) bekezdésében foglalt adatait az

egyes intézkedésekben való részvétellel összefüggõ ellenõrzések során összevetheti a 26. § (3) bekezdésében

meghatározott nyilvántartások adataival.

(2) Amennyiben a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv megállapítja, hogy az ügyfél nyilvántartott

adatai és a 26. § (3) bekezdésében meghatározott nyilvántartások között eltérés van, az ügyfelet – az adateltérés

okának tisztázása érdekében – a bejelentett adatok igazolására szólítja fel.

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben foglalt eltérést a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv közhiteles

nyilvántartás adata alapján állapítja meg, a közhiteles nyilvántartásban szereplõ adatot – a (2) bekezdés szerinti

igazolásra történõ felszólítás és külön értesítés nélkül – az ügyfél-nyilvántartási rendszerben átvezeti.

30. § (1) A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kérelem alapján nyilvántartásba veszi az ügyfelet, és

részére besorolást állapít meg.

(2) A kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélnek az ügyfélazonosító-számát az intézkedésekben való részvétellel

kapcsolatos valamennyi rendszeresített nyomtatványon fel kell tüntetnie.

(3) A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet érdemi vizsgálat

nélkül végzéssel elutasítja, ha az ügyfél által bejelentett adatok hiányosak.
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(4) Annak részére, aki (amely) nyilvántartásba vétel iránti kérelmet nem nyújtott be, a mezõgazdasági és

vidékfejlesztési támogatási szerv, a hatáskörrel rendelkezõ hatóság, valamint az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv –

amennyiben ez a jogszabályban meghatározott feladatainak végrehajtásához szükséges – az ügyfél azonosítása

céljából ügyfél-azonosító számot állapíthat meg.

(5) A nyilvántartásba vett besorolású ügyfél az erre rendszeresített formanyomtatványon és a szükséges adatok

bejelentésével kérheti besorolásának megváltoztatását. A besorolás megváltoztatása esetén az ügyfélazonosító-szám

nem változik.

(6) A kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél adatait a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv,

a nyilvántartásba vett ügyfél adatait az ügyfél nyilvántartását kezdeményezõ szerv karbantartja.”

55. § A Támtv. 38. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Amennyiben jogszabály vagy pályázati felhívást tartalmazó közlemény lehetõvé teszi, a kérelmet benyújtani,

illetve az adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnél

személyesen, telefax útján vagy elektronikus úton is lehet a jogszabályban vagy pályázati felhívást tartalmazó

közleményben foglaltaknak megfelelõen. Az ügyfél-azonosító szám megállapítása, valamint a regisztrációs adatok

módosítása iránti kérelem személyesen is benyújtható. A regisztrációs adatok módosítása iránti kérelem elektronikus

úton is benyújtható.”

56. § A Támtv. 42. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az EMVA-ból és az EHA-ból finanszírozott beruházási intézkedések esetén a kifizetési kérelem benyújtását

követõen a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a kifizetési kérelemben foglalt adatokat, az igazoló

dokumentumokat, a támogatási határozatban foglalt adatokat, valamint a megvalósult beruházást összeveti

egymással. Amennyiben a támogatási határozatban, a kifizetési kérelemben, továbbá az igazoló dokumentumokban

foglalt adatok, illetve a helyszíni ellenõrzésen tapasztaltak eltérnek egymástól, de a támogatási cél megvalósult,

a támogatási összeg nem nõ és a támogatási egység mûszaki tartalma negatív irányba nem változik (a továbbiakban:

helyesbíthetõ eltérés) a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv adategyeztetés keretében határidõ

tûzésével – a módosítható adatok, valamint a nem megfelelõ igazoló dokumentumok pontos megjelölésével – felhívja

az ügyfelet a kifizetési kérelemben szereplõ adatok megfelelõ módosítására, illetve megfelelõ igazoló dokumentumok

benyújtására. A módosítás csak helyesbíthetõ eltérésre terjedhet ki. A kifizetési kérelem elbírálására irányuló eljárást

a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek a kifizetési kérelem módosítására, illetve a megfelelõ igazoló

dokumentumok benyújtására tûzött határidõ leteltéig fel kell függeszteni.”

57. § (1) A Támtv. 45. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(3) A támogatásra jogosult ügyfél halála esetén a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv

a hagyatékátadó végzésben vagy öröklési bizonyítványban meghatározott támogatási összeg tekintetében végzéssel

dönt az örökös részére történõ átutalásáról. Amennyiben a hagyatékátadó végzés vagy öröklési bizonyítvány nem

rendelkezik a támogatás összegérõl, az ügyfél örököse, több örökös esetében örökrészük arányában örökösei

jogosultak a támogatás igénybevételére. Amennyiben a hagyatékátadó végzés vagy öröklési bizonyítvány nem

rendelkezik a támogatás jellegû jogosultságról, az ügyfélnek azon örököse (több örökös esetében azon örökösei

örökrészük arányában) válik jogosulttá, aki a támogatás jellegû jogosultsághoz kötõdõ vagyontárgyat (így különösen:

földterület, állatállomány) örökölte. Amennyiben a támogatás jellegû jogosultsághoz kötõdõ vagyontárgyra

vonatkozóan a hagyatékátadó végzés vagy öröklési bizonyítvány haszonélvezeti jogot állapít meg, a haszonélvezeti

jog jogosultja válik a támogatásra jogosulttá. A támogatás átutalásának feltétele, hogy az örökös vagy

a haszonélvezeti jog jogosultja az ügyfél-nyilvántartási rendszerben elõzetesen nyilvántartásba vetesse magát. Jogi

személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ egyéb szervezet jogutódlása esetén a jogutód kérelmére

a jogutódlást igazoló okirat alapján dönt a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a támogatási összeg

átutalásáról.

(4) Az intézkedésben való részvételre jogosult ügyfél halála esetén a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási

szerv a hagyatékátadó végzésben vagy öröklési bizonyítványban meghatározottak szerint dönt az egyes

intézkedésekhez kapcsolódó nem támogatás jellegû jogosultságokról. Amennyiben a hagyatékátadó végzés vagy

öröklési bizonyítvány nem rendelkezik a nem támogatás jellegû jogosultságokról, az ügyfélnek azon örököse (több

örökös esetében azon örökösei örökrészük arányában) válik jogosulttá, aki a nem támogatás jellegû jogosultsághoz

kötõdõ vagyontárgyat (így különösen: földterület, állatállomány) örökölte. Amennyiben a nem támogatás jellegû
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jogosultsághoz kötõdõ vagyontárgyra vonatkozóan a hagyatékátadó végzés vagy öröklési bizonyítvány

haszonélvezeti jogot állapít meg, a haszonélvezeti jog jogosultja válik jogosulttá. A nem támogatás jellegû jogosultság

megállapításának feltétele továbbá, hogy az örökös vagy a haszonélvezeti jog jogosultja az ügyfél-nyilvántartási

rendszerben elõzetesen nyilvántartásba vetesse magát. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ egyéb

szervezet jogutódlása esetén a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a jogutód kérelmére a jogutódlást

igazoló okirat alapján dönt a nem támogatás jellegû jogosultságokról.”

(2) A Támtv. 45. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az ügyféllel annak halálakor együtt élt házastársa vagy

törvényes rend szerinti örököse (a továbbiakban: vélelmezett örökös) kérelmére az intézkedéshez kapcsolódó eljárást

megindíthatja. Ebben az esetben a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az eljárást a kérelem

benyújtását követõen felfüggeszti azzal, hogy az érdemi döntés meghozatalához szükséges eljárási cselekményeket

a vélelmezett örökös bevonásával elvégezheti, érdemi döntést azonban csak jogerõs hagyatékátadó végzés

benyújtását követõen hoz.”

58. § A Támtv. 56. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha:)

„f) az ügyfelet nem kérelemre vették nyilvántartásba, vagy kérelemmel egyidejûleg sem nyújtott be intézkedésben

való részvételhez szükséges, ügyfél-azonosító szám megállapítására alkalmas kérelmet;”

59. § A Támtv. 74. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„74. § E törvény hatálya alá tartozó közigazgatási eljárások közül tárgyi díj- és illetékmentes eljárásnak minõsülnek:

a) az intézkedésekben való részvétellel,

b) a mezõgazdasági vagyoni értékû jogra való jogosultság megállapításával,

c) a nyilvántartásba vétellel,

d) a mezõgazdasági vagyoni értékû jog átruházásával, átengedésével, nyilvántartásban történõ átvezetésével,

valamint

e) a hatósági engedélyezéssel

kapcsolatos eljárások.”

60. § A Támtv. a következõ 86. §-sal egészül ki:

„86. § E törvénynek az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXIII. törvénnyel (a továbbiakban:

Módtv.) megállapított rendelkezéseit a folyamatban levõ ügyekben és eljárásokban is kell alkalmazni azzal, hogy

a Módtv. hatálybalépése elõtt megállapított regisztrációs számok és technikai azonosítók ügyfél-azonosító számnak

minõsülnek, továbbá a regisztrált ügyfelek kérelemre nyilvántartásba vett, a technikai azonosítóval rendelkezõ

ügyfelek nyilvántartásba vett ügyfeleknek minõsülnek.”

61. § A Támtv. 23.§ (5) bekezdése hatályát veszti.

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

62. § A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény (a továbbiakban: Vt.) 1. §-a a következõ 38. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

„38. közgyûlés: a társulati tagok összessége.”

63. § A Vt. 6. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A tag joga, hogy)

„b) a közgyûlésen személyesen vagy képviselõje útján részt vegyen a társulati feladatok meghatározásában,

a határozatok meghozatalában;”

64. § A Vt. 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„23. § A társulat szervei:

a) közgyûlés;

b) küldöttgyûlés;
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c) intézõbizottság;

d) felügyelõbizottság.”

65. § A Vt. a következõ alcímmel és 23/A. §-sal egészül ki:

„Közgyûlés
23/A. § (1) A közgyûlés a társulat legfõbb szerve.

(2) A közgyûlést az intézõbizottság elnöke hívja össze. Ha az intézõbizottság elnöke ezt elmulasztja, az összehívásra

a felügyelõbizottság elnöke jogosult. Össze kell hívni a közgyûlést, ha a társulat tagjainak több mint 25%-a írásban kéri.

(3) A társulat közgyûlésén a társulat igazgatója, a területileg illetékes mezõgazdasági és vízügyi igazgatási

szervezetnek, valamint a társulatok érdekképviseleti szervezetének képviselõje tanácskozási joggal vehet részt.

(4) A közgyûlést az intézõbizottság elnöke vagy az általa felkért személy vezeti le.

(5) A közgyûlés hatáskörébe tartozik a tagok fizetési kötelezettsége mértékének és felhasználásának meghatározása

a társulati feladatok ellátása érdekében.

(6) A közgyûlés idõpontját, helyét és napirendjét tartalmazó értesítést minden tagnak a közgyûlés megtartására

kitûzött idõpontot legalább 15 nappal megelõzõen meg kell küldeni és a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

(7) A tagot a közgyûlésen – két tanú által aláírt – írásbeli meghatalmazással ellátott személy is képviselheti. Egy

képviselõ legfeljebb száz tagot képviselhet.

(8) A közgyûlés határozata akkor érvényes, ha az összes társulati tag érdekeltségi egység aránya szerint számított,

legalább kétharmados többsége, nyílt szavazással dönt az elfogadásáról. Egy tag egy szavazattal rendelkezik.

(9) A közgyûlések határozatairól nyilvántartást kell vezetni és a jegyzõkönyveket a nyilvántartás mellékleteként kell

megõrizni.

(10) A jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell különösen

a) a közgyûlés helyét, idejét;

b) a jelen levõ, illetve a képviselt társulati tagok számát;

c) a közgyûlésen hozott határozatokat annak megjelölésével, hogy azokat a megjelent (képviselt) társulati tagok

milyen arányban szavazták meg;

d) a jegyzõkönyvvezetõ és a hitelesítõk nevét.

(11) A jegyzõkönyvet a jegyzõkönyvvezetõn kívül a közgyûlés által megválasztott két hitelesítõnek is alá kell írnia.

A jegyzõkönyv nem selejtezhetõ.”

66. § A Vt. 24. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A küldöttgyûlés évente legalább egyszer ülést tart.”

67. § A Vt. 30. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A küldöttgyûlés hatáskörébe tartozik)

„c) az önkéntes befizetésekbõl származó támogatások felhasználása;”

68. § A Vt. 37. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az intézõbizottság elnöke)

„i) összehívja a közgyûlést, küldöttgyûlést, a rendkívüli küldöttgyûlést és az intézõbizottsági ülést;”

69. § A Vt. 41. § (1) és (2) bekezdésében az „egyéb” szövegrész helyébe az „önkéntes” szöveg lép.

70. § A Vt. a következõ alcímmel és 61/A. §-sal egészül ki:

„Felhatalmazó rendelkezések
61/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a vízitársulatok megalakulásával, mûködésével, megszûnésével

kapcsolatos, a társulat belsõ szabályozási feladatkörébe nem utalt részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg.”

71. § (1) Hatályát veszti a Vt. 27. § (2) bekezdése.

(2) Hatályát veszti a Vt. 1. § 16. pontjában „a társulat legfõbb szerve,” szövegrész.
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11. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása

72. § A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 1. § (1) bekezdése a következõ

d) ponttal egészül ki:

(A Nemzeti Földalap a kincstári vagyon része. A Nemzeti Földalapba tartozik az állam tulajdonában lévõ, az

ingatlan-nyilvántartásban)

„d) mûvelés alól kivett, honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított területként nyilvántartott földrészlet.”

73. § Az Nfatv. 8. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Tanács:)

„f) dönt a 21. § (2)–(6) bekezdése szerinti jogügyletekrõl, ha az annak tárgyát képezõ földrészlet vagy földrészletek

együttes értéke eléri az 1 millió forintot;”

74. § Az Nfatv. a következõ 16/A. §-sal egészül ki:

„16/A. § (1) Az MNV Zrt. és a honvédelemért felelõs miniszter a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett

minisztérium vagyonkezelésében lévõ, az 1. § (1) bekezdés d) pontja szerinti honvédelmi célra feleslegessé

nyilvánított terület átadás-átvételérõl – a honvédelemért felelõs miniszter erre irányuló, az NFA-nak szóló

kezdeményezésétõl számított 90 napon belül – megállapodást köt az NFA-val.

(2) Az ingatlanügyi hatóság az NFA kérelmére az (1) bekezdés szerinti megállapodás alapján gondoskodik tulajdonosi

joggyakorlóként az NFA-nak az ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyezésérõl és a volt vagyonkezelõ egyidejû

törlésérõl.

(3) A honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított és az (1) bekezdésben foglaltak szerint átvett terület tényleges

mûvelési ága megállapításának feltétele, hogy a terület szükséges környezetvédelmi, vegyvédelmi és tûzszerészeti

mentesítése (a továbbiakban: mentesítés) igazolt módon megtörténjen, vagy az arra jogosult szerv hivatalosan

igazolja, hogy a mentesítésre nincs szükség. Az ezzel összefüggésben felmerült költségeket az NFA viseli. A tényleges

mûvelési ág megállapítását követõen az NFA a mentesítés, valamint az ingatlan tényleges mûvelési ágának

megállapításával és esetleges megosztásával – ide értve a szükséges változási vázrajz készítésével – kapcsolatban

felmerült összes elszámolt és kimutatott költségének az adott földrészletre esõ hányadát a földrészletnek a 18. §

szerinti hasznosítása során a vele szerzõdést kötõ félre hárítja, vagy vele szemben érvényesíti.

(4) Ha a tényleges mûvelési ág megállapítása alapján az (1) bekezdés szerint átadott terület – ideértve az annak

megosztásával kialakuló földrészleteket is – nem tartozik e törvény hatálya alá, az NFA-nak a (3) bekezdés szerinti

mentesítés, valamint a földrészlet tényleges mûvelési ágának megállapításával és megosztásával kapcsolatos összes

elszámolt és kimutatott költségét a központi költségvetésbõl az NFA részére a tényleges mûvelési ág megállapítását

tartalmazó jogerõs ingatlanügyi hatósági döntés kézbesítését követõ 30 napon belül kell megtéríteni.”

75. § Az Nfatv. 18. §-a a következõ (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1b) A termõföldrõl szóló törvénynek a közös tulajdonban álló termõföldek használatára vonatkozó szabályait – ide

nem értve a használati megosztásról szóló megállapodásra vonatkozó rendelkezéseket – nem kell alkalmazni az állam

tulajdoni hányadának megfelelõ területnek pályáztatás útján történõ haszonbérbe adása során.”

76. § (1) Az Nfatv. 19. § (1) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:

(A Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet hasznosítására irányuló szerzõdés nem köthetõ azzal, aki)

„e) az NFA-val szemben 120 napot meghaladó lejárt tartozással rendelkezik.”

(2) Az Nfatv. 19. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet hasznosítására irányuló szerzõdés megszûnik a szerzõdõ fél

a) felszámolását elrendelõ végzés jogerõre emelkedését,

b) végelszámolásának kezdõ idõpontját

követõ napon.”

77. § Az Nfatv. a következõ 19/A. §-sal egészül ki:

„19/A. § (1) A vagyonkezelõi jog alapításához – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – vagyonkezelési szerzõdés

szükséges.
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(2) A vagyonkezelõi jog kivételesen törvényben történõ kijelöléssel, a törvényben megjelölt költségvetési szervvel,

vagy a 20. § (1) bekezdés b) vagy c) pontjában meghatározott gazdálkodó szervezettel jön létre. A törvényen alapuló

vagyonkezelõi jog esetében az NFA és a vagyonkezelõ köteles szerzõdést kötni a vagyonkezelési jogviszony

tartalmáról. Ez esetben – ha a vagyonkezelõi jog kijelölésérõl szóló törvény eltérõen nem rendelkezik –

a vagyonkezelési szerzõdés határozatlan idõtartamra és díjmentesen megköthetõ.

(3) A vagyonkezelõ jogosult a vagyonkezelési szerzõdésben 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.

(4) A vagyonkezelõi jog jogosultja a vagyonkezelõi jogot nem adhatja tovább, és a földrészletet, valamint

a vagyonkezelõi jogot nem terhelheti meg.”

78. § (1) Az Nfatv. 21. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Vagyonkezelési szerzõdés, vagy nyilvános pályáztatás mellõzésével haszonbérleti szerzõdés köthetõ 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.”

(2) Az Nfatv. 21. § (3b) és (3c) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a következõ (3d) bekezdéssel egészül ki:

„(3b) 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 köthetõ.

(3c) A védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelõs szerv vagyonkezelésébe kell adni azt

a földrészletet, amelynek állami tulajdonba vételére a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása

vagy természetvédelmi célok megvalósítása érdekében került sor.

(3d) Vagyonkezelési szerzõdés köthetõ

a) az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, agrárágazathoz tartozó szakképesítésben iskolai rendszerû

szakképzést folytató intézménnyel,

b) az agrárágazathoz tartozó közoktatási feladatot ellátó intézménnyel,

c) az agrárágazathoz tartozó felsõoktatási intézménnyel

az alapító okiratában vagy jogszabályban meghatározott, oktatási vagy tudományos kutatási alapfeladatát szolgáló

földrészletre.”

(3) Az Nfatv. 21. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) E § szerinti eladás, csere, haszonbérbe adás, vagy vagyonkezelésbe adás esetén – ide nem értve az

(1) bekezdésben meghatározott esetet – a szerzõdéskötést követõ 3 nappal nyilvánosságra kell hozni a megkötött

szerzõdésnek a 30. § (1) bekezdésében meghatározott adatait.”

79. § Hatályát veszti az Nfatv.

a) 16. § (4) és (5) bekezdése,

b) 18. § (1) bekezdés c) pontjában a „nyilvános pályázat útján történõ” szövegrész,

c) 19. § (1) bekezdés d) pontjában az „és ezért az eljárásból kizárták” szövegrész,

d) 20. § (4) és (8) bekezdése.

12. A mezõgazdasági termelést érintõ idõjárási és más természeti kockázatok kezelésérõl szóló

2011. évi CLXVIII. törvény módosítása

80. § (1) A mezõgazdasági termelést érintõ idõjárási és más természeti kockázatok kezelésérõl szóló 2011. évi CLXVIII. törvény

(a továbbiakban: Mkk tv.) 2. § 20. és 21. pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek alkalmazásában:)

„20. mezõgazdasági biztosítás: a lábon álló növényi kultúrára, valamint a gazdasági céllal tartott, illetve tenyésztett

haszonállatra kötött vagyonbiztosítás;

21. mezõgazdasági káresemény: az elemi káresemény, valamint a mezõgazdasági árvízkár;”
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(2) Az Mkk tv. 2. § 27. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek alkalmazásában:)

„27. referenciahozam-érték: a referenciahozam alapján számított átlagtermés, az agrárpolitikáért felelõs miniszter

(a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium internetes honlapján közzétett közleményben meghatározott

referenciaáron számított, üzemi szintû értéke;”

(3) Az Mkk tv. 2. § 30. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ 30a. ponttal egészül ki:

(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek alkalmazásában:)

„30. tavaszi fagy: a kockázatviselés helyén, a talajszinttõl számított két méter magasságban mért mínusz 2 °C vagy

annál alacsonyabb hõmérséklet;

30a. tavaszi fagykár: a téli nyugalmi periódus végét követõen jelentkezõ tavaszi fagy miatt, a kockázatviselés helyén

termesztett növényekben bekövetkezett olyan káresemény, amelynek során a termõrügyek, virágok vagy

terméskezdemények elhalnak, és ennek következtében a növénykultúra legalább 30%-os mértékû hozamcsökkenést

szenved;”

(4) Az Mkk tv. 2. § 31. és 32. pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek, és a § a következõ 32a. ponttal egészül ki:

(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek alkalmazásában:)

„31. tárgyévi hozamérték: a használatban lévõ termõföldrõl a tárgyévben betakarított termékeknek a miniszter által

vezetett minisztérium internetes honlapján közzétett közleményben a tárgyévre vonatkozóan meghatározott

referenciaáron számított értéke;

32. téli fagy: a kockázatviselés helyén, a talajszinttõl számított két méter magasságban mért mínusz 15 °C vagy annál

alacsonyabb hõmérséklet;

32a. téli fagykár: a kockázatviselés helyén, nyugalmi periódusban, az õszi kalászos gabona-, a repce- és az õszi

takarmánykeverék kultúráinak a téli fagy miatt bekövetkezett kipusztulásából, valamint az ültetvényekben

a termõrészek vagy növényegyedek téli fagy miatt bekövetkezett elhalásából adódóan legalább 30%-os

hozamcsökkenést eredményezõ káresemény;”

(5) Az Mkk tv. 2. § 33. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek alkalmazásában:)

„33. üzemi szint: a tárgyévi egységes kérelemben feltüntetett összes használatban lévõ termõföld

figyelembevételével megállapított üzemméret;”

81. § (1) Az Mkk tv. 6. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó mezõgazdasági termelõ a tárgyévre vonatkozó egységes kérelemben tett

nyilatkozatával hároméves idõtartamra önkéntesen kötelezettséget vállalhat az (1) bekezdésben foglaltak szerinti

kockázatközösségben való részvételre. Ebben az esetben a mezõgazdasági termelõ e törvény szerinti

kockázatközösségi tagságát a tárgyévet megelõzõ év november 1. napjától fennállónak kell tekinteni.

(3) A (2) bekezdés szerint vállalt kötelezettség esetén, ha a kockázatközösségben tag mezõgazdasági termelõ az

egységes kérelem benyújtását követõen meghal vagy jogutód nélkül megszûnik, akkor a kockázatközösségi tagsága

a tárgyév október 31. napjával megszûnik.”

(2) Az Mkk tv. 6. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésére kötelezett mezõgazdasági termelõ halála esetén a kárenyhítési

hozzájárulás megfizetésére köteles, illetve kárenyhítési juttatás igénybevételére jogosultságot szerezhet az az örökös,

aki a hagyatékátadó végzés alapján az örökhagyó tárgyévi egységes kérelmére vonatkozó kötelezettségeket és

jogosultságokat örökli.”

82. § Az Mkk tv. 7. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(6) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti pénzforrás legfeljebb 4%-a a miniszter által meghatározottak szerint az

idõjárási kockázatkezelési rendszer mûködtetésével és fejlesztésével kapcsolatos végrehajtási költségek fedezetére

használható fel.

(7) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti összegek és c) pont szerinti maradvány nem vonható el, nem

csoportosítható át, nem csökkenthetõ és nem zárolható, arra a mindenkori költségvetési törvény által elõírt tartalék- és

maradványképzési kötelezettség nem vonatkozik. Az összeg tárgyévben kárenyhítõ juttatásra fel nem használt részét

a következõ évre kötelezõen át kell vinni.”
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83. § Az Mkk tv. 10. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A kárenyhítési hozzájárulást a kockázatközösségben tag mezõgazdasági termelõ az egységes kérelmében

bejelentett használatban lévõ termõföld alapján, az (1) bekezdés szerint köteles megfizetni.”

84. § Az Mkk tv. 11. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az e törvény szerinti kockázatközösségben tag mezõgazdasági termelõ az e törvényben foglalt feltételek teljesítése esetén –

a (2)–(5) bekezdésben és a 12. § (5)–(6) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – kárenyhítõ juttatásra jogosult, amennyiben:]

„a) a termõföld az egységes kérelem benyújtásakor, a mezõgazdasági káresemény bekövetkezésekor és a kárenyhítõ

juttatás iránti kérelem benyújtásakor is a használatában volt,

b) a használatában levõ termõföldön bekövetkezett mezõgazdasági káreseményt – az e törvény végrehajtásáról szóló

rendeletben meghatározottak szerint – az agrárkár-megállapító szervhez bejelentette,”

85. § Az Mkk tv. 14. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Az agrárkár-megállapító szerv az e törvény végrehajtásáról szóló rendeletben foglaltaknak megfelelõen az

(1) bekezdés szerint kiállított hatósági bizonyítványt a kárenyhítõ juttatás iránti kérelemmel együtt megküldi

az agrárkár-enyhítési szervhez, míg a kárenyhítõ juttatás iránti kérelmek ellenõrzött adataiból készített adatállományt

továbbítja a mezõgazdasági igazgatási szervhez.”

86. § (1) Az Mkk tv. 17. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A biztosító köteles a mezõgazdasági biztosítási szerzõdés alapján díjtámogatás iránti kérelmet benyújtó

mezõgazdasági termelõ használatában lévõ területre kötött mezõgazdasági biztosítási szerzõdés adatai közül

a) a biztosított mezõgazdasági termelõ azonosítására (név, székhely vagy lakcím, eljárási tv. szerinti ügyfél-azonosító

szám),

b) a biztosított növénykultúra megnevezésére,

c) a kockázatviselés helyére, valamint

d) a biztosítási díj mértékére

vonatkozó adatokat az a) és b) pont szerinti adatok esetében június 15-ig, a c) és d) pont szerinti adatok esetében

augusztus 1-jéig átadni az agrárkár-enyhítési szerv részére.”

(2) Az Mkk tv. 17. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(3) A biztosító köteles a mezõgazdasági biztosítási díjtámogatás iránt kérelmet benyújtó mezõgazdasági termelõk által

kötött valamennyi növénybiztosítási szerzõdés adatairól kárnemenkénti és kockázatviselési hely szerinti bontásban:

a) a biztosított mezõgazdasági termelõk vonatkozásában

aa) az eljárási tv. szerinti ügyfél-azonosító számáról,

ab) a biztosított kultúra megnevezésérõl,

ac) a biztosított kultúra üzemi szintû területérõl,

ad) a biztosított kultúra hektáronkénti biztosítási összegérõl,

ae) a biztosított kultúrára kötött biztosítás díjáról, valamint

af) a biztosított kultúra MePAR azonosító szerinti helyérõl;

b) a biztosított és károsodott mezõgazdasági termelõk vonatkozásában

ba) a károsodott kultúra nevérõl,

bb) a kárt vagy károkat okozó kárnemekrõl,

bc) a kárkifizetés összegérõl, valamint

bd) a káresemény MePAR azonosító szerinti helyérõl

évente egy alkalommal a miniszter által vezetett minisztérium irányítása alatt álló és gazdasági elemzésekkel

foglalkozó intézményt tájékoztatni.

(4) A (3) bekezdés szerinti adatokat a miniszter által vezetett minisztérium irányítása alatt álló, gazdasági

elemzésekkel foglalkozó intézmény statisztikai, gazdaságelemzési és rendszerfejlesztési célból használhatja fel.”

87. § (1) Az Mkk tv. 18. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A 6. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 16. § (1) bekezdése szerinti támogatást igénylõ mezõgazdasági termelõnek

az egységes kérelem benyújtásával egyidejûleg kárenyhítõ juttatásra, illetve mezõgazdasági biztosítási

díjtámogatásra jogosító termények szerinti bontásban nyilatkoznia kell a tárgyévet megelõzõ évben használatában

lévõ összes termõterület nagyságáról, valamint e termõterületen megtermelt összes termény mennyiségérõl.”
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(2) Az Mkk tv. 18. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Az agrárkár-enyhítési szerv a tárgyév július 15-ig az érintett biztosítót tájékoztatja az egységes kérelemben

mezõgazdasági biztosítási díjtámogatás igénybevételi igényt bejelentõ ügyfelek

a) nevérõl, eljárási tv. szerinti ügyfél-azonosító számáról,

b) az egységes kérelemben rögzített terület nagyságáról, és azok MePAR azonosítóiról,

c) a bejelentett kultúrákról.”

88. § Az Mkk tv. 21. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az (1) bekezdés szerinti szerzõdésnek kell tekinteni azt a szerzõdést is, amellyel

a) az általa megtermelt mezõgazdasági terményt

aa) a termelõ olyan gazdasági társaságon vagy szövetkezeten keresztül értékesíti, amelynek tulajdonosa vagy tagja, vagy

ab) a termelõtõl továbbértékesítés céljából termeltetési szerzõdés keretében vásárolják fel,

b) a családi gazdálkodó a gazdálkodó család tagja által megtermelt mezõgazdasági terményt értékesíti.”

89. § Az Mkk tv. 21. § (4) bekezdésének rendelkezéseit a 2013. január 1-je elõtt megkötött szerzõdések esetén a 2013.

január 1-jét követõen esedékessé váló szolgáltatások tekintetében is alkalmazni kell.

90. § (1) Az Mkk tv. 16. § (2) bekezdésében az „általános” szövegrész helyébe a „különös” szövegrész lép.

(2) Az Mkk tv. 10. § (4) bekezdésében az „a regisztrációs” szövegrész helyébe az „az ügyfél-azonosító” szövegrész,

16. § (5) bekezdés b) pontjában, 17. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint 18. § (2) bekezdés a) pontjában

a „regisztrációs” szövegrész helyébe az „ügyfél-azonosító” szövegrész lép.

(3) Hatályát veszti az Mkk tv.

a) 2. § 8. és 25. pontja,

b) 6. § (1) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében és 10. § (1) bekezdésében a „mikro-, kis- és középvállalkozásnak

minõsülõ” szövegrész.

13. A magyar nemzeti értékekrõl és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosításáról

91. § A magyar nemzeti értékekrõl és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 12. § (2) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete által kiemelkedõ egyetemes értékként vagy

szellemi kulturális örökségként nyilvántartott és az 1. § (1) bekezdés g) pont ga)–gc) alpontja szerinti feltételeknek

megfelelõ javak külön elbírálás nélkül, e törvény erejénél fogva hungarikumoknak minõsülnek. Az így hungarikumnak

minõsülõ nemzeti értékek adatait a HB közzéteszi.”

92. § A magyar nemzeti értékekrõl és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 14. § (2) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(2) A HB

a) a nemzetpolitikáért felelõs miniszter által delegált 1,

b) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke által delegált 1,

c) az igazságügyért felelõs miniszter által delegált 1,

d) a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által delegált 1,

e) a kultúráért és az oktatásért felelõs miniszter által együttesen delegált 1,

f) az agrár-vidékfejlesztésért felelõs miniszter és a természetvédelemért felelõs miniszter által együttesen delegált 1,

g) a turizmusért felelõs miniszter által delegált 1,

h) a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter által delegált 1,

i) a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) elnöke által delegált 1,

j) a Magyar Mûvészeti Akadémia (a továbbiakban: MMA) elnöke által delegált 1,

k) a MÁÉRT által delegált 3, és

l) az Országgyûlés által delegált 2

tagból áll.”

93. § Hatályát veszti a magyar nemzeti értékekrõl és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 12. § (3) bekezdése.
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14. A földmérési és térképészeti tevékenységrõl szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

94. § A földmérési és térképészeti tevékenységrõl szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 1. § 9. pontja

a következõ szöveggel lép hatályba:

„9. földi, légi és ûrtávérzékelés: mérések végrehajtására, illetve térképkészítésre alkalmas földi, légi és ûr távérzékelési

adatgyûjtés, amelynek célja és eredménye geodéziai, térképészeti, geofizikai, geológiai és navigációs adatok

gyûjtése;”

95. § Az Fttv. 5. § (1) és (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(1) Az állami alapadatok közhiteles adatbázisaiba, a (4) bekezdésben foglaltak kivételével bárki betekinthet, azokról

teljes vagy részleges másolatot igényelhet. Az adatok elektronikusan (hálózaton keresztül) is szolgáltathatók,

amennyiben a mûszaki feltételek adottak. A 3. § (1) bekezdés a)–f) és i) pontjában foglalt adatbázisok esetén célhoz

kötötten igényelhetõ másolat. A másolaton vagy az adathordozón fel kell tüntetni a szolgáltatott adatok körét és azok

metaadatait, a 3. § (1) bekezdés a)–f) és i) pontjában foglalt adatbázisokból szolgáltatott másolat esetén a felhasználás

célját is.

(2) A miniszter felelõsségi körébe tartozó földmérési térképészeti tevékenység végzése során elõállított állami

alapadatok szolgáltatását az ingatlanügyi hatóságok végzik.”

96. § Az Fttv. 6. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„6. § (1) Az ingatlanügyi hatóság, valamint a honvédelem térképészeti támogatásáért felelõs szerv a vállalkozási

tevékenységnek nem minõsülõ alaptevékenységük ellátásához az állami alapadatok adatbázisaiból egymásnak díj-,

költség- és térítésmentesen szolgáltatnak adatot.

(2) A 4. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott szervek az általuk kezelt állami alapadatok adatbázisaiból az

adatszolgáltatást hálózati szolgáltatón keresztül is végezhetik.

(3) Igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni

a) a 3. § (1) bekezdésében foglalt adatbázisokból – ide nem értve az i) pontban foglalt adatbázist – történõ hitelesített

adatok szolgáltatásáért,

b) a változási vázrajzok záradékolásáért,

c) az ingatlanrendezõ földmérõ minõsítési eljárásáért,

d) a földmérõ igazolvány kiadásáért,

e) a levegõbõl végzett távérzékelés engedélyezéséért és a távérzékelt adatok minõsítési célú vizsgálatáért,

f) az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési munkarészek hatósági vizsgálatáért és záradékolásáért, valamint

a változások térképi adatbázisban történõ soron kívüli átvezetéséért.

(4) A (3) bekezdés f) pontjában meghatározott soron kívüli eljárásért

a) 1–5 ingatlan esetén ingatlanonként 10 000 Ft,

b) 6–15 ingatlan esetén 50 000 Ft, valamit a hatodik ingatlantól ingatlanonként további 5 000 Ft,

c) 16, vagy több ingatlan esetén 100 000 Ft, valamit a tizenhatodik ingatlantól ingatlanonként további 500 Ft

összegû igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(5) Az (4) bekezdés szerinti eljárási díj a fõvárosi és megyei kormányhivatalok bevételét képezi, a megfizetés és

felhasználás módjára az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles

tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/A. § (10) bekezdés

rendelkezéseit kell alkalmazni.”

97. § Az Fttv. 11. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(1) Az állami földmérési alaptérképi adatbázis jogszabályban elõírt tartalommal, vonatkoztatási és vetületi

rendszerben meghatározott adatok és a hozzájuk tartozó attribútumok alapján létrehozott, számítógépen kezelhetõ

olyan adatbázis, amely állami alapadatként tartalmazza:

a) a település azonosítóját,

b) a település közigazgatási és fekvéshatárait,

c) a földrészletek határvonalát és helyrajzi számát,

d) az alrészletek határvonalát, jelét és megnevezését,

e) a dûlõnevet, utcanevet és házszámot,

f) a pincék bejáratait,
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g) a mûvelési ágakat és azok betûjelét,

h) a minõségi osztályokat és azok megjelölését,

i) a földminõsítési mintatereket,

j) önálló ingatlannak nem minõsülõ földfelszíni, valamint egyes földfelszín feletti, illetve alatti építményeket és egyéb

létesítményeket, továbbá azok meghatározott tartozékait és azonosítóit,

k) az egyéb önálló ingatlanok alaprajzait, geometriai jellemzõit, helyrajzi számát és egyedi azonosítóját,

l) az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 16. § e)–f) pontjában

meghatározott jogokat, és

m) a Polgári Törvénykönyv szerinti földhasználati joggal érintett területeket.”

98. § Az Fttv. 13. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(1) Az újfelméréssel készített vagy felújított állami földmérési alaptérképi adatbázis az ingatlan-nyilvántartás

átalakítását követõen válik állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázissá.”

99. § Az Fttv. 14. § (4) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(4) Amennyiben a kötelezett az elõírt határidõ lejártáig a felszólításnak nem tesz eleget, az ingatlanügyi hatóság

a kötelezett költségére intézkedik a változás bemérésérõl és az ingatlan-nyilvántartási jogszabályokban

meghatározottak szerinti átvezetésérõl, egyidejûleg a mulasztó a kormányrendeletben meghatározott mértékû

bírságot köteles megfizetni.”

100. § Az Fttv. 17. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A 14. § (8) bekezdés szerinti eljárásban meghozott határozat térképi hibakiigazításnak minõsül.”

101. § Az Fttv. 18. § (11) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(11) A honvédelem térképészeti támogatásáért felelõs szerv kérésére a honvédelmi célú feladatok térinformatikai

igényeinek biztosítására minden, az állami topográfiai, valamint a honvédelmi célú térképi adatbázisok aktualizálását

érintõ adattal rendelkezni jogosult díj-, költség- és térítésmentesen köteles az adatállomány elkészültét követõen 30

napon belül adatot szolgáltatni.”

102. § Az Fttv. 19. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„19. § (1) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnek és a honvédelem térképészeti támogatásáért felelõs

szervnek állami digitális távérzékelési adatbázist kell létrehoznia és üzemeltetnie az általuk elõállított, illetve kezelt

távérzékelési anyagokból és adatokból, amelynek részei:

a) analóg és digitális légifényképtár,

b) légi távérzékelési adatbázis,

c) ûrtávérzékelési adatbázis,

d) földi távérzékelési adatbázis.

(2) Digitális légifényképtárban kell megõrizni a Magyarország területérõl készült légifelvételeket. Az analóg (film)

technológiával készült felvételeket digitálissá kell alakítani és adatbázisba kell szervezni.

(3) A digitális ortofotó-adatbázis része a légi távérzékelési adatbázisnak, amely az ország bármely területét ábrázoló,

az állami alapfeladatokhoz és alapmunkákhoz felhasználható digitális ortofotókból áll.

(4) Az ûrtávérzékelési adatbázis mûholdak által készített, az adott mûhold érzékelõinek megfelelõ felbontású

ûrfelvételeibõl áll.

(5) Földi távérzékelési adatbázisnak kell tekinteni azon földi távérzékelési eljárással készült felvételek összességét,

amelyekkel állami alapadatok állíthatók elõ.

(6) Az állami digitális távérzékelési adatbázist úgy kell elkészíteni, hogy alkalmas legyen különösen:

a) állami térképi adatbázisok kialakítására, felújítására és üzemeltetésére,

b) a honvédelmi célú földmérési és térképészeti tevékenység támogatására,

c) a Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszer alapadatainak és tematikus információinak elõállítására és

felújítására,

d) kormányzati és közigazgatási célú feladatok támogatására.
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(7) Bármely távérzékelési adat a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv – a honvédelemért felelõs

miniszter hatáskörébe tartozó adatok esetén a honvédelem térképészeti támogatásáért felelõs szerv – által elvégzett

állami átvételt követõen válik az állami távérzékelési alapadatbázis részévé.

(8) Minden, az adatállománnyal rendelkezni jogosult köteles átadni (a megrendelõnek történõ átadását követõ

tizenöt napon belül) a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnek a részben vagy egészében közpénzbõl

elõállított, az állami távérzékelési adatbázis adattartalmát érintõ adatnak egy, az eredetivel megegyezõ példányát.

Ez alól kizárólag a honvédelmi célokra készült távérzékelési adatok jelentenek kivételt.

(9) Légi távérzékelési adatbázisnak kell tekinteni azon légi távérzékelési eljárással készült adatok összességét,

amelyekkel állami alapadatok állíthatók elõ.

(10) A (8) bekezdésben szabályozott adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén a mulasztó

kormányrendeletben meghatározott mértékû bírságot köteles fizetni.

(11) Részben vagy egészben közpénzbõl finanszírozott feladathoz szükséges, Magyarország területére vonatkozó

ûrtávérzékelt adat kizárólag a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerven keresztül szerezhetõ be.”

103. § Az Fttv. 22. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„22. § (1) A 34. § (1) bekezdése szerinti szervek kezelésében lévõ archív – analóg és digitális – adatbázisok, az állami

alapadatok elõállításával kapcsolatos, különféle távérzékelési anyagok, munkarészek, adatállományok,

dokumentumok megõrzésének, tárolásának, kezelésének és szolgáltatásának módját az illetékességi körébe tartozó

adatok vonatkozásában a miniszter és a honvédelemért felelõs miniszter önálló rendeletben szabályozza.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt analóg anyagokat digitálissá kell átalakítani és adatbázisba kell szervezni.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt digitális adatállományok mindenkori kezelhetõségét (adattárolás, olvashatóság,

megjeleníthetõség, adatbiztonság) a technikai fejlõdésnek megfelelõen, folyamatosan biztosítani kell.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott adatbázisban a 3. § (1) bekezdés a)–f), és h) pontjában nevesített forgalomból

kivont adatbázisokat és az elõállításuk során keletkezett munkarészeket kell tárolni, valamint a húsz évnél régebbi

távérzékelési adatokat.”

104. § Az Fttv. 25. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„25. § (1) A földmérési jelek az ingatlan rendeltetésszerû használatát csak a szükséges mértékben korlátozhatják.

(2) A földmérési munkával összefüggõ károkozás esetén a földmérési tevékenységet végzõ szervezet, illetve személy

köteles az eredeti állapotot helyreállítani. Amennyiben az eredeti állapot nem állítható helyre, vagy az aránytalan

terhet róna a földmérési munkát végzõre, a károkozó köteles a földmérési munka során az ingatlan vagy a létesítmény

tulajdonosának okozott kárt megtéríteni.

(3) A (2) bekezdésben elõírt helyreállítási kötelezettség nem terjed ki az állandó jellegû földmérési alappontok

elhelyezésére.

(4) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv országos hatáskörében eljárva dönt a 10. § (3) bekezdés

a)–f) és h) pontjában meghatározott alaphálózati pontok áthelyezésérõl és megszüntetésérõl.

(5) Azon (4) bekezdésben meghatározott alaphálózati pontok vonatkozásában, amelyek egyben a katonai tájékozási

hálózat pontjai is, a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a honvédelem térképészeti támogatásáért

felelõs szerv elõzetes hozzájárulásával intézkedik.

(6) A 10. § (3) bekezdés i) pontjában meghatározott alappontok áthelyezésérõl vagy megszüntetésérõl a honvédelem

térképészeti támogatásáért felelõs szerv dönt.”

105. § (1) Az Fttv. 26. § (2) bekezdés a) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

(A tulajdonosi jogokat:)

„a) az államhatár érintett földmérési jelei (határjelei), valamint az aktív GNSS hálózat vonatkozásában a földmérési

és térinformatikai államigazgatási szerv gyakorolja, és gondoskodik azok kezelésérõl, nyilvántartásáról és idõszakos

karbantartásáról,”

(2) Az Fttv. 26. § (4) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(4) A 9. § (1) bekezdés d) pontjában és a 10. § (3) bekezdés a), b), f) és h) pontjában, továbbá a 10. § (5) bekezdésében

meghatározott földmérési jelek által érintett földrészletekre a Magyar Államot e törvény erejénél fogva 50 m2 erejéig

határozatlan idõre szóló ingyenes közérdekû használati jog illeti meg.”
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106. § (1) Az Fttv. 27. § (2) és (3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(2) Az ingatlan tulajdonosának, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlójának (vagyonkezelõjének) tartózkodnia kell

minden olyan tevékenységtõl, amely az ingatlanon lévõ földmérési jel megrongálódásához vagy megsemmisüléséhez

vezethet. A földmérési jel megrongálódását vagy megsemmisülését az ingatlan tulajdonosa, illetve a tulajdonosi

jogok gyakorlója (vagyonkezelõje) a területileg illetékes ingatlanügyi hatóságnak köteles a tudomására jutását

követõen haladéktalanul, de legkésõbb tizenöt napon belül bejelenteni.

(3) A földmérési jel áthelyezésének, megszüntetésének költségeit az viseli, akinek az áthelyezés vagy a megszüntetés

az érdekében áll.”

107. § Az Fttv. 28. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„28. § (1) A földmérési és térképészeti munka végzése az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben

meghatározott szakképzettséghez kötött tevékenység. A földmérési és térképészeti jogosultságot a jogosult részére

a miniszter rendelete alapján a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által kiállított földmérõ igazolvány

vagy a honvédelmi célú földmérési és térképészeti tevékenység végzésére jogosító „Parancs” tanúsítja.

(2) A földmérési és térképészeti munkákat a vonatkozó jogszabályok szerint elõírt minõségben kell elkészíteni. Állami

alapadatok elõállítása során a készítõ, illetve jogutódja a – mintavételes eljárással elvégzett vizsgálat során fel nem

tárt – rejtett hibákért az állami átvételt követõ tíz évig kijavítási kötelezettséggel tartozik.

(3) Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban változást eredményezõ földmérési és térképészeti munka

minõségét ingatlanrendezõ földmérõ minõsítéssel rendelkezõ földmérõ tanúsítja.

(4) Az alábbi földmérési tevékenységek végzéséhez ingatlanrendezõ földmérõi minõsítés szükséges:

a) az állami földmérési térképi adatbázis készítésének, az állami átvételi vizsgálati eljárás irányítása, továbbá az állami

ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmában változást eredményezõ földmérési munka irányítása és

minõségének tanúsítása,

b) a 12. §-ban szabályozott elhatárolási munkák végzése,

c) a változási vázrajz – ideértve az egyéb önálló ingatlanok alaprajzait – hatósági vizsgálata és záradékolása,

d) a földrészlet-határvonalak kitûzési munkáinak végzése,

e) az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározott földmérési szakfelügyelõi feladatok

ellátása.

(5) A 23. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott földmérési és térképészeti tevékenységek végzését az e törvényben

meghatározottakon túl törvény vagy kormányrendelet további feltételhez is kötheti.

(6) Az ingatlanrendezõ földmérõ minõsítéssel kapcsolatos eljárásban a miniszter által létrehozott Ingatlanrendezõ

Minõsítõ Bizottság (a továbbiakban: bizottság) szakértõként jár el. A minõsítés megadásáról a bizottság szakértõi

véleménye alapján a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a bizottság véleményével megegyezõen,

hatósági jogkörében eljárva dönt.

(7) Ingatlanrendezõ földmérõ minõsítést az kaphat, aki

a) megfelel az e törvény felhatalmazása alapján a miniszter által kiadott rendeletben meghatározott feltételeknek,

b) a földmérési, térképészeti tevékenységtõl eltiltás hatálya alatt nem áll,

c) büntetlen elõéletû.

(8) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az ingatlanrendezõ földmérõ minõsítéssel rendelkezõ

személyekrõl nyilvános nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a tevékenység végzésére jogosult személy

természetes személyazonosító adatait, telephelyét, lakcímét és elérhetõségeit. Az ingatlanrendezõ minõsítéssel

rendelkezõ földmérõ a saját adatainak nyilvánosságra hozatalát írásban az adatnyilvántartónál megtilthatja.

(9) Aki földmérési munkát jogosulatlanul végez, kormányrendeletben meghatározott mértékû bírságot köteles

fizetni.

(10) Jogosulatlan földmérési tevékenységet végez az, aki az (1) bekezdésben meghatározott jogosultság hiányában,

a 23. § (1)–(3) bekezdésében felsorolt földmérési tevékenységet végez.

(11) A földmérési és térképészeti állami alapadat-adatbázisok jogszerû felhasználásának és a felhasználás

ellenõrzésének rendjérõl szóló rendelet alapján megállapított jogosulatlan adatfelhasználásért bírság szabható ki.”

108. § Az Fttv. 23. alcímének címe a következõ szöveggel lép hatályba:

„23. Légi távérzékelés feltételei”
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109. § Az Fttv. 30.§ (1) és (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(1) Légi távérzékelés végrehajtásához – rendkívüli állapot, szükségállapot, katasztrófa és katasztrófaveszély esetén

elrendelt légi távérzékelés kivételével –, felvétel vagy adat közzétételéhez, illetve kereskedelmi célú felhasználásához

engedély szükséges.

(2) A Kormány rendeletben állapítja meg a légi távérzékelés végrehajtásának, illetve a távérzékelt adat

felhasználásának rendjét.”

110.§ Az Fttv. 31. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„31. § (1) Az alapponthálózatok létesítésekor keletkezett munkarészek, az állami földmérési alaptérképek szelvényei és

munkarészei, az ingatlan-nyilvántartási térképszelvények és az állami topográfiai térképek eredeti térképszelvényei

nem selejtezhetõk.

(2) Az államhatár felmérésekor keletkezett munkarészek, a hatályon kívül helyezett határokmányok, továbbá ezek

számítógépes adathordozói nem selejtezhetõk.

(3) Légifelvételek és távérzékeléssel nyert adatok eredeti példányai nem selejtezhetõk, azok a 3. § (1) bekezdés

i) pontjában meghatározott adatbázisban tárolandók.

(4) Az ingatlan-nyilvántartási és az egyéb célú földmérési munkák munkarészeit a készítõ tíz évig köteles megõrizni.

(5) Az állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási rendjét, az adatvédelem módját és a levéltári

átadások rendjét a miniszter és a honvédelemért felelõs miniszter a felelõsségi körébe tartozó adatbázisok

vonatkozásában rendeletben határozza meg.

(6) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv országos földügyi és távérzékelési levéltárat tart fenn és

mûködtet a 3. § (1) bekezdés a)–f), valamint h) pontjában meghatározott adatbázisok létesítésével, fenntartásával,

kezelésével és szolgáltatásával kapcsolatos dokumentumokra kiterjedõen.”

111. § Az Fttv. 34. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(1) A földmérési és térképészeti tevékenység ágazati irányításának szervei az ingatlanügyi hatóság, valamint

a honvédelem térképészeti támogatásáért felelõs szerv.”

112. § Az Fttv. 37. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„37. § (1) A földmérési és térképészeti állami alapfeladatok végzésének pénzügyi elõirányzatát a központi

költségvetésben kell megtervezni.

(2) Az állami alapadatok díját – a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az e törvényben meghatározott

állami alapfeladatok végzésére, valamint új állami alapadatok elõállítására kell fordítani.

(3) Az állami alapadatok többlettartalmú, valamint az állami alapadatok körén kívül esõ adatok elõállítása

a megrendelõ költségére történik.

(4) A Nemzeti Kataszteri Program keretében elkészült állami alapadatbázis alapadat díját – az e törvény

végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feltételek szerint – a felvett hitelek visszafizetésének mértékéig

a hitel évenkénti törlesztésére kell fordítani.”

113. § (1) Az Fttv. 38. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy

a) a felelõsségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisainak vonatkoztatási és vetületi rendszerét,

alapadat-tartalmát, létrehozásának, felújításának, kezelésének és fenntartásának módját, és az állami átvétel rendjét,

valamint az állami adatbázisokból történõ szolgáltatás módját,

b) az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályait és

követelményrendszerét, a minõsítés és az állami átvétel rendjét,

c) az ingatlan-nyilvántartási célú újfelmérések és térképfelújítások során készült térképi adatbázisok alapján az

ingatlan-nyilvántartás átalakításának szabályait, valamint a változásvezetés részletes feltételeit,

d) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban tárolandó, az Inytv.-ben elõírt, az egyéb önálló ingatlanokra

vonatkozó alaprajzok, illetve azok digitális változata készítésének részletes szabályait,

e) az ingatlanrendezõ földmérõ minõsítés feltételeit és a minõsítéssel kapcsolatos eljárás részletes szabályait,

f) a földmérési szakfelügyelõi feladatok részletes szabályait,

g) a földmérõ igazolvány kiadásának és nyilvántartásának rendjét,
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h) a háromdimenziós állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis pontos tartalmát, valamint létesítésének és

mûködtetésének feladat-végrehajtóját,

i) a felelõsségi körébe tartozó alapponthálózati pontok áthelyezésével, pótlásával, helyszínelésével és

karbantartásával kapcsolatos szabályokat,

j) a felelõsségi körébe tartozó állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási rendjét, valamint a levéltári

átadás módját,

k) az archív analóg és digitális térképeknek, valamint az állami alapadatok elõállításával kapcsolatos különféle

távérzékelési anyagoknak, munkarészeknek, adatállományoknak és dokumentumoknak a megõrzési, tárolási, kezelési

és szolgáltatási rendjét

rendeletben állapítsa meg.”

(2) Az Fttv. 38. § (3) bekezdés b) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a honvédelemért felelõs miniszterrel egyetértésben, rendeletben határozza meg:)

„b) az állami digitális távérzékelési adatbázis adatainak felbontását, tartalmát, pontossági követelményeit, valamint

egyéb minõségi követelményeit,”

(3) Az Fttv. 38. § (4) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(4) Felhatalmazást kap a honvédelemért felelõs miniszter, hogy

a) a felelõsségi körébe tartozó földmérési és térképészeti ágazati irányítási feladatokat és hatásköröket, valamint

a felelõsségi körébe tartozó földmérési és térképészeti tevékenység végzésének rendjét, a honvédelem térképészeti

támogatásáért felelõs szerv kijelölését, feladatait és hatáskörét,

b) a honvédelmi célú térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszerét, alapadat-tartalmát, létrehozásának,

felújításának, kezelésének, fenntartásának és felhasználásának módját, valamint az állami átvétel és adatszolgáltatás

rendjét,

c) a honvédelmi célú térképellátás szabályait,

d) a honvédelmi célú földmérési és térképészeti munkák végzésére, ellenõrzésére kiadott „Parancs” kiadásának

rendjét,

e) a felelõsségi körébe tartozó alapponthálózati pontok áthelyezésével, pótlásával, helyszínelésével és

karbantartásával kapcsolatos szabályokat,

f) a felelõsségi körébe tartozó állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási rendjét, valamint a levéltári

átadás módját,

g) az archív analóg és digitális térképeknek, valamint az állami alapadatok elõállításával kapcsolatos különféle

távérzékelési anyagoknak, munkarészeknek, adatállományoknak és dokumentumoknak a megõrzési, tárolási, kezelési

és szolgáltatási rendjét

rendeletben állapítsa meg.”

114. § Az Fttv.

a) 40. § (2) bekezdésében a „11.§ (1) bekezdésének a)–k)” szövegrész helyébe a „11.§ (1) bekezdésének a)–i)” szöveg,

a „16–43. §” szövegrész helyébe a „16–42. §, 43. § (1)–(4) bekezdése, (6)–(11) bekezdése és (13)–(17) bekezdése”

szöveg,

b) 40. § (3) bekezdésében a „11. § (1) bekezdés l) és m) pontja” szövegrész helyébe a „11. § (1) bekezdés j)–m) pontja”

szöveg, a „valamint a 15. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „a 15. § (1) bekezdése, valamint a 43. § (5) és

(12) bekezdése” szöveg

lép.

115. § Nem lép hatályba az Fttv. 38. § (3) bekezdés e) pontja.

15. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény

módosítása

116. § A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 14. § (2) bekezdése

a következõ j)–m) ponttal egészül ki:

(Az agrárkamara az üzleti forgalom biztonsága és a tisztességes piaci magatartás megteremtése, megõrzése, illetve

fokozása érdekében)
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„j) agrárgazdasági tevékenység gyakorlásával összefüggõ általános szerzõdési feltétel alkalmazásáról elõzetes

egyeztetést tart,

k) megfelelõ határidõ biztosításával javaslatot tesz az agrárgazdasági tevékenység gyakorlásával összefüggésben

alkalmazott, és a b) pontban foglaltakkal ellentétes rendelkezést tartalmazó általános szerzõdési feltétel módosítására,

l) a j) és k) pont szerinti eljárások eredménytelensége esetén agrárgazdasági tevékenység gyakorlásával

összefüggésben alkalmazott általános szerzõdési feltételként a szerzõdés részévé váló tisztességtelen kikötés

érvénytelenségének megállapítását kérheti a bíróságtól,

m) agrárgazdasági tevékenység gyakorlásával összefüggésben alkalmazott általános szerzõdési feltétellel

kapcsolatos álláspontjáról az agrárkamara internetes honlapján tájékoztatót tesz közzé.”

117. § A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény a következõ

14/A. §-sal egészül ki:

„14/A. § (1) Amennyiben fajta és mennyiség szerint meghatározott mezõgazdasági termény tulajdonának betakarítást

követõ idõpontban történõ átruházására olyan általános szerzõdési feltétel alapján kerül sor, amelynek megkötésére

még a termés betakarítása elõtt került sor, az agrárkamara kérheti a bíróságtól az általános szerzõdési feltétel

tisztességtelen kikötésére történõ hivatkozással annak érvénytelenségének megállapítását.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók

a) ha a mennyiség meghatározására meghatározott területen megtermelt összes terményre, vagy az összes termény

meghatározott hányada alapján kerül sor, vagy

b) az árutõzsdei kereskedõcégek egymás közti szerzõdéseinél.

(3) Az (1) bekezdés szerinti eljárás jogerõs befejezéséig az általános szerzõdési feltétel teljesítésével összefüggésben

bíróság, választottbíróság elõtt folyamatban levõ tárgyalást erre irányuló kérelem esetén fel kell függeszteni.

(4) Az agrárkamara megalakulásáig az (1) bekezdés szerinti jogkört a Magyar Agrárkamara gyakorolja.”

16. A szakmaközi szervezetekrõl és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseirõl szóló

2012. évi CXXVIII. törvény módosítása

118. § A szakmaközi szervezetekrõl és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseirõl szóló 2012. évi CXXVIII. törvény

(a továbbiakban: Szakmaközi tv.) 2. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„c) piacszervezési intézkedés: szakmaközi szervezeten vagy annak jogelõdjén belül létrejött megállapodás, döntés

vagy összehangolt magatartás;”

119. § A Szakmaközi tv. 3. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A miniszter)

„a) a tanácsi rendelet 123. cikk (2) bekezdésében foglalt esetek kivételével, a szervezet kérelme alapján – amennyiben

a tanácsi rendelet másként nem rendelkezik – a kérelem és valamennyi vonatkozó dokumentum benyújtásától

számított négy hónapon belül dönt a szakmaközi szervezet elismerésérõl, valamint jogszabályban meghatározott

esetekben dönt a szakmaközi szervezet elismerésének felfüggesztésérõl vagy visszavonásáról;”

120. § A Szakmaközi tv. 4. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Tej és tejtermékágazat esetében a tanácsi rendelet 126b. cikkének (2) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell.”

121. § (1) A Szakmaközi tv. 9. § (2) bekezdése a következõ i)–m) ponttal egészül ki:

(Piacszervezési intézkedés kiterjesztése a következõ célok elérése érdekében kezdeményezhetõ:)

„i) a termékek értékének különösen a közegészségügyet nem veszélyeztetõ új felhasználási módok által történõ

növelésére irányuló kutatások;

j) a termékek minõségének javítását célzó tanulmányok;

k) kutatás, különösen az olyan mûvelési módszerek területén, amelyek lehetõvé teszik a növényvédõ szerek és az

állatgyógyászati készítmények használatának csökkentését, és biztosítják a talaj és a környezet védelmét;

l) a minõségi minimumkövetelmények, valamint a csomagolásra és a kiszerelésre vonatkozó minimumszabályok

meghatározása;

m) minõsített vetõmag használata és a termékminõség ellenõrzése.”
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(2) A Szakmaközi tv. 9. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Azon piacszervezési intézkedés kiterjesztése kezdeményezhetõ, amely a kérelem beadásának idõpontjában már

legalább egy éve hatályban van.”

122. § A Szakmaközi tv. a következõ 17/A. §-sal egészül ki:

„17/A. § (1) A nyerstej Magyarországon történõ értékesítésére irányuló szerzõdést – a végsõ fogyasztó részére történõ

közvetlen értékesítés kivételével – a nyerstej feldolgozásáig a tanácsi rendelet 185f. cikk (2) bekezdésében

meghatározott tartalommal írásba kell foglalni.

(2) A felek között a határozott idõre kötött szerzõdés idõtartama legalább 6 hónap. A felek a határozatlan idõre kötött

szerzõdést rendes felmondással hat hónapos felmondási idõvel szüntethetik meg.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott kötelezettség betartását a mezõgazdasági igazgatási szerv ellenõrzi.

Amennyiben a mezõgazdasági igazgatási szerv megállapítja a kötelezettség megszegését, egy hónapos határidõ

kitûzésével felhívja a feleket a kötelezettség teljesítésére. Amennyiben a felek a határidõ leteltével sem teljesítik

kötelezettségeiket, a mezõgazdasági igazgatási szerv visszavonja a felek mûködési engedélyét.”

123. § A Szakmaközi tv. a következõ 19/A–19/C. §-sal egészül ki:

„19/A. § (1) A mezõgazdasági termény betakarítása elõtt kötött azon szerzõdésre, amellyel a termény tulajdonjogát

ruházzák át, a Polgári Törvénykönyvnek a mezõgazdasági termékértékesítési szerzõdésre vonatkozó rendelkezéseit

kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szerzõdés érvényesen csak meghatározott területen megtermõ összes terményre vagy

annak valamely hányadára köthetõ meg.

19/B. § (1) Az agrárgazdaság megalapozott irányítása, valamint az Európai Unió felé történõ adatszolgáltatási

kötelezettség teljesítése érdekében statisztikai célra állami adatbázisokat kell mûködtetni.

(2) A miniszter irányítása alatt álló, gazdasági elemzésekkel foglalkozó intézet – agrárgazdasági adatbázisokat

mûködtetõ szervként – mûködteti

a) a reprezentatív üzemgazdasági adatbázist,

b) a piaci árinformációs rendszert.

(3) A reprezentatív üzemgazdasági adatbázis és a piaci árinformációs rendszer mûködését, az adatszolgáltatás

tartalmát, gyakoriságát, az adatok felhasználását, az adatszolgáltatásra kötelezettek körét, továbbá az adatszolgáltatás

módját a miniszter rendeletben állapítja meg.

(4) A piaci árinformációs rendszer belföldi árjelentési feladatokat, valamint az európai uniós tagságból fakadó

árjelentési kötelezettségeket lát el a nemzeti és a közös piacszabályozás mûködtetése érdekében. Az (5) bekezdésben

meghatározott ágazatokban a valós piaci folyamatok nyomon követése egyedi azonosítóval ellátott szervezetsoros

ár- és mennyiségi feladatok gyûjtésén, kötelezõ adatszolgáltatáson és azok feldolgozásán keresztül valósul meg. Az

egyedi információkból számított – egyedi azonosító adatokat nem tartalmazó – súlyozott átlagok rendszeres jelentése

az Európai Bizottság, a nemzeti irányító szervek és a magyarországi piaci szereplõk felé történik.

(5) A (4) bekezdés szerinti kötelezõ adatszolgáltatásra kötelezettek a

a) sertés, szarvasmarha, juh,

b) baromfi és tojás,

c) bor,

d) dohány,

e) gabona,

f) olajnövény,

g) tej,

h) zöldség és gyümölcs

ágazatok e törvény hatálya alá tartozó szereplõi.

(6) A kötelezõ adatszolgáltatás körében nyilatkozni kell

a) a jelentésre kötelezett nevérõl, címérõl,

b) a jelentés idõszakáról,

c) az áradatokról,

d) a vonatkozó mennyiségi adatokról,

e) a megfigyelésre vont termékek körérõl.
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19/C. § (1) Az agrártámogatás igénybevevõje külön jogszabályban foglaltak alapján, az abban meghatározott adatok

szolgáltatására köteles.

(2) A mezõgazdasági termelõ a mezõgazdasági szakigazgatási szerv részére termésbecslési célból, illetve

agrárgazdasági adatbázis mûködtetése céljából az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak

szerint köteles gazdálkodásáról adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatás keretében az e törvény végrehajtására kiadott

rendeletben meghatározott gazdálkodási adatokon túl a mezõgazdasági termelõ köteles szolgáltatni családi és

utóneve, születési családi és utóneve, lakcíme, székhelye (telephelye), regisztrációs száma adatait. A termésbecslési

adatok, illetve az agrárgazdasági adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel. A mezõgazdasági termelõ által

megadott személyes adatokat a szakigazgatási szerv az aggregált statisztikai adat elõállítását követõen törli

a nyilvántartásából.”

124. § A Szakmaközi tv. 20. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„20. § (1) A szakmaközi szervezet a szakmaközi célok megvalósítása, az adott ágazat fejlesztése és piacszervezése

érdekében szakmai adatbázist mûködtethet.

(2) Az elismert reprezentatív szakmaközi szervezet a 8. § és 9.§ szerinti piacszervezési intézkedés kiterjesztése iránti

kezdeményezése keretében az (1) bekezdésben meghatározott adatbázishoz kapcsolódó adatszolgáltatás

kiterjesztését kezdeményezheti olyan módon, hogy az a szakmaközi szervezet tagjának nem minõsülõ ágazati piaci

szereplõ számára is kötelezõ legyen.

(3) A (2) bekezdés szerinti kiterjesztés esetén az adatszolgáltatás tartalmát, gyakoriságát, az adatok felhasználását,

az adatszolgáltatásra kötelezettek körét, továbbá az adatszolgáltatás módját a miniszter rendeletben állapítja meg.”

125. § A Szakmaközi tv. 4. alcíme a következõ 20/A. §-sal egészül ki:

„20/A. § (1) Ha jogszabály az agrárgazdasági és az agrár-vidékfejlesztési szakterületeken szakértõ igénybevételét írja

elõ vagy szakértõ igénybevételéhez jogkövetkezményt állapít meg – a tervezõ- és szakértõ mérnökök, valamint

építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény, valamint a Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi

Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény szerinti szakértõk kivételével –, szakértõként kizárólag az a személy vehetõ

igénybe, valamint a jogszabályban meghatározott jogkövetkezmények csak annak a szakértõnek az igénybevételéhez

fûzõdnek, aki rendelkezik a miniszter által rendeletben meghatározott szakmai képesítéssel és megfelel az ott

meghatározott egyéb feltételeknek. Aki ilyen szakértõi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló

szándékát a mezõgazdasági igazgatási szervnek bejelenteni. A bejelentésben meg kell jelölni a bejelentõ természetes

személyazonosító adatait.

(2) A legalább részben az államháztartás alrendszerébõl, európai uniós forrásból vagy nemzetközi megállapodás

alapján egyéb programból finanszírozott szaktanácsadási szolgáltatást nyújtó szaktanácsadóként csak az a személy

tevékenykedhet, aki erre a miniszter rendeletében meghatározottak szerint engedélyt kapott, és büntetlen elõéletû.

Az engedély iránti kérelem – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló

törvényben meghatározott adatokon túl – tartalmazza a kérelmezõ természetes személyazonosító adatait, értesítési

címét, szakirányú végzettségét és a kérelmezett szaktanácsadói szakterületet, illetve részszakterületet, valamint

a kérelmezõ szakmai gyakorlatát bemutató, a miniszter által rendeletben meghatározottak szerinti összefoglalót.

(3) A mezõgazdasági igazgatási szerv a szakértõi tevékenység folytatására jogosult, az (1) bekezdés szerinti

bejelentést tevõ személyekrõl, valamint a (2) bekezdés szerinti szaktanácsadói engedéllyel rendelkezõkrõl

nyilvántartást vezet, amely – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló

törvényben meghatározott adatokon túl – tartalmazza az érintett természetes személy szakértõ, szaktanácsadó

természetes személyazonosító adatait, értesítési címét és – ha e célból rendelkezésre bocsátotta – egyéb

elérhetõségét, valamint szakirányú végzettségét és szakértõi, szaktanácsadói szakterületét, illetve részszakterületét.

A nyilvántartásból kizárólag a szakértõi, szaktanácsadói tevékenység végzésére való jogosultság igazolása céljából

szolgáltatható adat.

(4) A szaktanácsadói tevékenység engedélyezésére, a szaktanácsadói nyilvántartás vezetésére, valamint az ezekhez

kapcsolódó ellenõrzési feladatok végzésére a Kormány mezõgazdasági igazgatási szervként nem közigazgatási

feladat ellátására létrehozott szervezetet is kijelölhet.

(5) A (4) bekezdés szerinti szerv hatósági eljárásában ügyintézõ, illetve döntéshozó csak olyan személy lehet, aki

a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvény alapján kormánytisztviselõnek – nyilvántartás vezetése esetén

kormányzati ügykezelõnek – kinevezhetõ lenne. A döntéshozóra és az ügyintézõre a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló

törvény összeférhetetlenségi szabályait kell alkalmazni.
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(6) Az (1) bekezdés szerinti szakértõi tevékenység folytatásával, illetve a (2) bekezdés szerinti szaktanácsadói

tevékenység engedélyezésével kapcsolatos közigazgatási eljárásban hozott döntés ellen közigazgatási eljárás

keretében fellebbezésnek helye nincs.”

126. § A Szakmaközi tv. 22. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„22. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki

a) a mezõgazdasági igazgatási szervet,

b) az agrárgazdasági adatbázisokat mûködtetõ szervet,

c) az agrárgazdasági és agrárvidékfejlesztési szakterületen a szakértõk és szaktanácsadók tevékenységét

engedélyezõ szervet,

d) a területi szaktanácsadó központok nyilvántartásba vétele céljából eljáró szervet.”

127. § A Szakmaközi tv. 23. §-a a következõ g)–m) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)

„g) a reprezentatív üzemgazdasági adatbázis mûködését érintõ szabályokat,

h) a termésbecsléssel kapcsolatos adatszolgáltatás részletes szabályait,

i) az agrártámogatás igénybevevõjét terhelõ adatszolgáltatás részletes szabályait,

j) az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakértõk szakterületeinek körét, a szakértõi tevékenység folytatásának

részletes feltételeit, a szakértõi tevékenység bejelentésének és a szakértõk nyilvántartásának személyes adatot nem

tartalmazó adattartalmát, a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat,

továbbá a szakértõi tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban elõírt kötelezettségek be nem

tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket,

k) az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szaktanácsadók szakterületeinek körét, a szaktanácsadói tevékenység

folytatásának részletes feltételeit, az e tevékenységre jogosító engedély kiadásának feltételeit és rendjét,

a szaktanácsadók nyilvántartásának személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, a nyilvántartás vezetésére

vonatkozó részletes eljárási szabályokat, továbbá a szaktanácsadói tevékenységre jogszabályban vagy hatósági

határozatban elõírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket,

l) a szakértõi tevékenység bejelentésével és szaktanácsadói tevékenység engedélyezésével kapcsolatos igazgatási

szolgáltatási díjak mértékét és megfizetésének szabályait az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben,

m) a szakmaközi szervezet által mûködtetett adatbázishoz kapcsolódó adatszolgáltatás kiterjesztésével kapcsolatos

szabályokat, az adatszolgáltatás tartalmát, gyakoriságát, az adatok felhasználását, az adatszolgáltatásra kötelezettek

körét, továbbá az adatszolgáltatás módját”

(rendeletben állapítsa meg.)

128. § A Szakmaközi tv.

a) 2. § (1) bekezdés f) pontjában az „elismert egyesület” szövegrész helyébe az „elismert egyesület vagy köztestület”

szöveg,

b) 9. § (1) bekezdésében az „a piacszervezési intézkedések” szövegrész helyébe az „az elismert reprezentatív

szakmaközi szervezet által kezdeményezett piacszervezési intézkedések” szöveg,

c) 14. § (1) bekezdésében a „termékpályához” szövegrész helyébe az „ágazathoz” szöveg

lép.

129. § Hatályát veszti a Szakmaközi tv. 2. § (1) bekezdésének d) pontja, valamint Melléklete.

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

módosítása

130. § (1) A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban:

Ltt.) 19. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Állami szaklevéltár a Hadtörténeti Levéltár, a Földügyi és Távérzékelési Levéltár, a Környezetvédelmi és Vízügyi

Levéltár, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, valamint az állam által fenntartott felsõoktatási,

tudományos, kulturális vagy egészségügyi szolgáltatást végzõ intézmény levéltára.”
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(2) Az Ltt. 19. § (2) bekezdése a következõ b) ponttal egészül ki:

(A szaklevéltár illetékességi köre – az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára kivételével –)

„b) a Földügyi és Távérzékelési Levéltár esetében a földmérési és térképészeti tevékenységért felelõs miniszter

felügyelete alá tartozó szervek,”

(levéltári anyagára, továbbá mindezek jogelõdeinek mûködése során keletkezett levéltári anyagára terjed ki.)

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

131. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 81/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„81/A. § A mezõgazdasági õstermelõi igazolvány kiadásával, érvényesítésével kapcsolatos feladatokat, valamint

a mezõgazdasági õstermelõi igazolványnak és a mezõgazdasági õstermelõ e törvény szerinti adatainak

a nyilvántartását a mezõgazdasági igazgatási szerv látja el. A mezõgazdasági igazgatási szerv a mezõgazdasági

õstermelõi igazolvány kiadásáról, bevonásáról, adatairól és az igazolványban szereplõ adatok változásáról havonta

adatot szolgáltat az adóhatóságnak, valamint a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek.

A mezõgazdasági õstermelõi igazolvány kiállításához és a nyilvántartáshoz a magánszemély az e törvény által

meghatározott adatokat, valamint az adóazonosító jelét megadja és igazolja, amelyeket a mezõgazdasági igazgatási

szerv az igazolvány kiállításához, továbbá törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítéséhez

felhasznál.”

19. Záró rendelkezések

132. § (1) Hatályát veszti az agrárgazdaság fejlesztésérõl szóló 1997. évi CXIV. törvény.

(2) Hatályát veszti a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48/F. § (1) bekezdés

b) pontja.

133. § (1) Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) A 6–7. §, a 9–11. §, a 12. § (2) bekezdése, a 13. §, a 16–17. §, a 23–39. §, a 42–45. §, a 72–90. § és a 130. § 2013. január 1-jén

lép hatályba.

(3) A 8. §, a 14. §, a 19–21. § 2013. február 1-jén lép hatályba.

(4) A 12. § (1) bekezdése és a 18. § 2013. július 1-jén lép hatályba.

(5) A 100. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

(6) A 41. § 2014. július 1-jén lép hatályba.

134. § E törvény 72., 75–78. §-a, valamint 79. §-ának b)–d) pontja az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak

minõsül.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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2012. évi CCXIV. törvény

egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggõ törvények módosításáról*

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

módosítása

1. § (1) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban:

Hszt.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) E törvény hatálya a rendõrség, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, a büntetés-végrehajtási szervezet,

az Országgyûlési Õrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok (e törvény

alkalmazásában a továbbiakban együtt: fegyveres szervek) hivatásos állományú tagjainak szolgálati jogviszonyára

(a továbbiakban: szolgálati viszony) és társadalombiztosítási ellátására terjed ki.”

(2) A Hszt. 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) E törvény rendelkezéseit – a törvényben meghatározott esetben és körben –

a) a hivatásos szolgálatra jelentkezõkre,

b) a rendvédelmi oktatási intézmények nem hivatásos állományú ösztöndíjas hallgatóira, valamint tanulóira,

c) a hivatásos állományból nyugállományba került, valamint a szolgálati járandóságban, rokkantsági ellátásban

részesülõ volt hivatásos állományúakra,

d) a fegyveres szerv hivatásos és nyugállományú tagjainak, továbbá a szolgálati járandóságban, rokkantsági ellátásban

részesülõk hozzátartozóira

is alkalmazni kell.”

2. § A Hszt. 2. § l)–n) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„l) szolgálati érdek: a fegyveres szerv vagy valamely szervezeti egysége jogszerû, rendeltetésszerû és eredményes

mûködéséhez, jogszabályban vagy közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott feladatainak teljesítéséhez

szükséges, vagy azt meghatározó módon befolyásoló személyi feltétel, illetve körülmény;

m) állománytáblázat: a fegyveres szerv szervezeti egységénél rendszeresített szervezeti elemeket, a rendszeresített

szolgálati beosztásokat vagy nem hivatásos munkakörök megnevezését, illetménybesorolását, az abban elérhetõ

legmagasabb rendfokozatot, valamint az azok ellátásához szükséges képesítési, képzettségi és egyéb

követelményeket meghatározó okmány;

n) rendvédelmi oktatási intézmény: a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 36. § (1) bekezdésében

meghatározott rendelkezés szerint a fegyveres szerv részére létesített és fenntartott köznevelési intézmény, valamint

a rendvédelmi felsõoktatást folytató felsõoktatási intézmény;”

3. § A Hszt. 13. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A határidõ elmulasztása akkor menthetõ ki, ha a határidõt megállapító jogszabály ezt kifejezetten megengedi.

A határidõt kétség esetén megtartottnak kell tekinteni.”

4. § (1) A Hszt. 29. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az MRK tagozata

a) a rendõrségrõl szóló törvény hatálya alá tartozó szervek,

b) a büntetés-végrehajtási szervezetrõl szóló törvény hatálya alá tartozó szervek,

c) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvény hatálya alá tartozó fegyveres, rendvédelmi feladatokat ellátó szervek,

d) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek,

e) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok,

f) az Országgyûlési Õrség

személyi állománya szolgálati viszonyban és közalkalmazotti jogviszonyban álló tagjainak a)–f) pont szerint elkülönülõ

résztestülete.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. december 17-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A Hszt. 30. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 29. § (3) bekezdés f) pontja szerinti tagozatot képviselõ közgyûlési tagnak csak olyan személy választható meg,

aki a választáskor megfelel az MRK tisztségviselõjével szemben a 30/C. §-ban támasztott feltételeknek.”

5. § A Hszt. 30/B. §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és közalkalmazotti állománya, valamint a rendõrség és

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fedett nyomozói tekintetében az Iroda a 30/A. § (2) és (3) bekezdésében, valamint

30/B. § (1) bekezdésében az Iroda részére meghatározott feladatokat a 30/B. § (3) bekezdése szerinti normatív

utasításban meghatározottak szerint adatkezelésre kijelölt személy útján teljesíti. A fegyveres szerv a 30/A. §

(2) bekezdésében meghatározott kötelezettségének az adatkezelõ felé teljesített adatszolgáltatással tesz eleget.

(5) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok esetében a nyilvántartást a tagozaton belül polgári nemzetbiztonsági

szolgálatonként elkülönítetten kell kezelni. Ezek a nyilvántartások, valamint a rendõrség és a Nemzeti Adó- és

Vámhivatal fedett nyomozói vonatkozásában vezetett nyilvántartások sem egymással, sem az MRK más tagsági

nyilvántartásával nem kapcsolhatók össze.”

6. § A Hszt. 36. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Tábornok szolgálati viszonyának létesítésérõl, megszüntetésérõl, hivatásos állományba visszavételérõl, tábornoki

rendfokozatba történõ kinevezésérõl, elõléptetésérõl, valamint a tábornokra vonatkozó rendfokozatot vagy szolgálati

viszonyt érintõ fegyelmi fenyítés kiszabásáról a miniszter javaslatára a köztársasági elnök dönt.”

7. § A Hszt. 37/B. és 37/C. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek, ezzel egyidejûleg a 37/A. §-t követõen az alábbi

alcímmel egészül ki:

„Kifogástalan életvitel ellenõrzése
37/B. § (1) A hivatásos állományba jelentkezõ életvitelét a hivatásos állományba vétel elõtt, a rendvédelmi oktatási

intézmény ösztöndíjas hallgatójának, valamint tanulójának életvitelét a hallgatói, tanulói jogviszony létesítése elõtt,

továbbá a hivatásos állomány tagja és az ösztöndíjas hallgató, valamint a tanuló életvitelét a miniszter által

meghatározott gyakorisággal, de legfeljebb évente egy alkalommal a jogviszony fennállása alatt ellenõrizni kell.

A szolgálati viszony fennállása alatt a kifogástalan életvitel soron kívüli ellenõrzésére akkor kell intézkedni, ha

a kifogástalan életvitel ellenõrzésének kezdeményezésére jogosult tudomására jutott adatokból a kifogásolható

életvitelre alapos okkal lehet következtetni.

(2) Hivatásos szolgálati viszony a 37. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeken túl akkor létesíthetõ, vagy az 56. §

(6) és (6a) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel tartható fenn, ha a hivatásos állomány tagja vagy

a hivatásos állományba jelentkezõ

a) írásban hozzájárul a 7. számú mellékletben meghatározott személyes adatai és bûnügyi személyes adatai

kezeléséhez,

b) írásban hozzájárul életvitele kifogástalanságának ellenõrzése érdekében a (3) bekezdésben meghatározottaknak

a felvételét megelõzõen és a szolgálati viszony tartama alatt történõ ellenõrzéséhez,

c) csatolja a vele közös háztartásban élõ közeli hozzátartozójának 8. számú melléklet szerinti nyilatkozatát.

(3) Az életvitel nem kifogástalan, ha

a) a jelentkezõ esetében fennállnak a 37/A. § (1) bekezdésében meghatározottak,

b) a hivatásos állomány tagjával szemben bûncselekmény elkövetése miatt a bíróság jogerõsen szabadságvesztés

vagy közérdekû munka büntetést szabott ki, továbbá, ha büntetõeljárás során jogerõs határozattal

kényszergyógykezelését rendelte el, vagy

c) a jelentkezõ vagy a hivatásos állomány tagja nem felel meg – különös tekintettel a szolgálaton kívüli magatartására,

családi és lakókörnyezeti kapcsolataira, anyagi, jövedelmi viszonyaira, valamint a bûncselekményt elkövetõ vagy azzal

gyanúsítható személyekkel fenntartott kapcsolatára – a szolgálat törvényes, befolyástól mentes ellátása

követelményének.

(4) A (2) és (3) bekezdésben

a) a hivatásos állomány tagjára vonatkozó rendelkezéseket a rendvédelmi oktatási intézmény hallgatójára valamint

tanulójára,

b) a hivatásos állományba jelentkezõre vonatkozó rendelkezéseket a rendvédelmi oktatási intézménybe jelentkezõre

is alkalmazni kell azzal, hogy esetükben a szolgálati viszonyon a hallgatói, tanuló jogviszonyt kell érteni.

(5) A kifogástalan életvitel ellenõrzésének lefolytatásához a 10. számú melléklet szerinti adatlapot kell kitölteni.
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(6) A (3) bekezdésben írt feltételek ellenõrzését – ha törvény másként nem rendelkezik – a rendõrségrõl szóló

törvényben meghatározott belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv végzi. A nemzetbiztonsági

szolgálatok a saját munkatársaikra vonatkozóan végzett külön törvény szerinti biztonsági ellenõrzés alkalmával

adatszolgáltatás végett e szervet megkeresik. A megkeresett szerv a biztonsági ellenõrzéssel érintett körben

adatszolgáltatásra köteles.

(7) A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott büntetésrõl, kényszergyógykezelés elrendelésérõl a jogerõs döntést

hozó bíróság haladéktalanul értesíti az állományilletékes parancsnokot, aki – a kifogástalan életvitel-ellenõrzés

lefolytatása nélkül – a bíróság ítéletének jogerõre emelkedését követõ nappal megállapítja, hogy a hivatásos állomány

tagjának életvitele kifogásolható és e törvény szerint intézkedik a szolgálati viszony megszüntetése érdekében.

(8) A rendõrségrõl szóló törvényben meghatározott belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv

a (3) bekezdésben foglaltak ellenõrzése során

a) a hivatásos állományba jelentkezõrõl, a rendvédelmi oktatási intézménybe jelentkezõrõl, az ösztöndíjas hallgatóról,

a tanulóról, valamint a hivatásos állomány tagjáról, továbbá a vele közös háztartásban élõ hozzátartozóról a bûnügyi

nyilvántartó szerv valamennyi bûnügyi nyilvántartásából, továbbá a fegyveres szervek nyilvántartásaiból adatot

igényelhet, az e szerveknél folyamatban lévõ vagy befejezett fegyelmi eljárás irataiba betekinthet,

b) a hivatásos állományba jelentkezõrõl, a rendvédelmi oktatási intézménybe jelentkezõrõl, az ösztöndíjas hallgatóról,

tanulóról vagy a hivatásos állomány tagjáról lakóhelyén, tartózkodási helyén, munkahelyén – nyíltan vagy a rendõri

jelleg leplezésével – környezettanulmányt készíthet.

37/C. § (1) A hivatásos állomány tagját, a hivatásos állományba vagy rendvédelmi oktatási intézménybe jelentkezõt,

az ösztöndíjas hallgatót, valamint a tanulót az ellenõrzés megkezdésérõl, valamint befejezésérõl nem kell tájékoztatni,

az elvégzett vizsgálat eredményét azonban közölni kell vele.

(2) Az elvégzett vizsgálat eredménye alapján azt, hogy a kifogástalan életvitel 37/B. § (3) bekezdésében meghatározott

feltételei fennállnak-e,

a) a hivatásos állomány tagja esetében az állományilletékes parancsnok,

b) az ösztöndíjas hallgató, valamint a tanuló esetében az ösztöndíjas hallgatói, illetve tanulói szerzõdést kötõ

fegyveres szerv országos parancsnoka,

c) a hivatásos állományba vagy rendvédelmi oktatási intézménybe jelentkezõ esetében a belsõ bûnmegelõzési és

bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv

állapítja meg.

(3) Ha az elvégzett vizsgálat azt állapítja meg, hogy a hivatásos állomány tagjának életvitele a 37/B. § (3) bekezdés

c) pontja alapján kifogásolható, az állományilletékes parancsnok a döntésének meghozatala elõtt köteles

meghallgatni a hivatásos állomány tagját az életvitel kifogásolhatóságát megalapozó körülményekrõl.

(4) Az állományilletékes parancsnok a (2) bekezdés a) pontja szerinti döntését az elvégzett vizsgálat megállapításai,

a (3) bekezdés szerinti meghallgatás figyelembevételével és a fegyveres szerv szolgálati érdekeit is figyelembe véve

dönt arról, hogy a hivatásos állomány tagja életvitele a 37/B. § (3) bekezdés c) pontja alapján kifogásolható-e.

(5) Ha az ellenõrzés megállapításai alapján az ösztöndíjas hallgató vagy a tanuló életvitele kifogásolható, az országos

parancsnok az ösztöndíjszerzõdést – az érintett meghallgatását követõen – felbonthatja.

(6) A belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szervet a kifogástalan életvitel ellenõrzését

kezdeményezõ fegyveres szerv haladéktalanul tájékoztatja arról, hogy a jelentkezõvel létesült-e szolgálati viszony,

ösztöndíjas jogviszony vagy tanulói jogviszony. Ha nem létesül szolgálati viszony, ösztöndíjas jogviszony, tanulói

jogviszony vagy a szolgálati viszony, ösztöndíjas jogviszony, tanulói jogviszony fennállása alatti ellenõrzés

kifogásolható életvitelt nem állapít meg, a keletkezett iratokat, adatokat – a kifogástalan életvitel ellenõrzését

elrendelõ és befejezõ határozat kivételével – az ellenõrzés befejezésétõl számított 8 napon belül meg kell semmisíteni.

(7) Ha az ellenõrzés azt állapítja meg, hogy a hivatásos állomány tagja, a jelentkezõ az ösztöndíjas hallgató, vagy

a tanuló életvitele kifogásolható, a keletkezett iratok, adatok az ellenõrzés befejezését követõ 5 évig kezelhetõk,

kivéve, ha az iratokat a (6) bekezdésben meghatározottak alapján meg kell semmisíteni.”

8. § (1) A Hszt. 39. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A hivatásos állomány pályakezdõ tagját a hivatásos állományba vételkor a befejezett tanulmányainak, valamint

képzettségének megfelelõ állománycsoport kezdõ rendfokozatába kell kinevezni. A tanulmányait kiváló eredménnyel

végzõ pályakezdõ a kinevezésre jogosult döntése esetén eggyel magasabb rendfokozatba is kinevezhetõ.”
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(2) A Hszt. 39. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha a hivatásos állomány tagja az eskü letételét megtagadja, a szolgálati viszony létesítésére az érvénytelenség

szabályait kell alkalmazni, amelyre bárki hivatkozhat. Eskütétel hiányában a hivatásos állomány tagja nem állítható

szolgálatba.”

9. § A Hszt. 41. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A hivatásos állomány tagja a próbaidõ alatt a jogszabályban meghatározott illetményre és – a 115. § (1) bekezdés

b)–c) és g) pontja szerinti lakhatási támogatások kivételével – a szolgálat teljesítéséhez szükséges egyéb ellátásra

jogosult.”

10. § A Hszt. 42. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Hivatásos szolgálat a fegyveres szerven kívül a következõ szerveknél teljesíthetõ:

a) a miniszter által irányított minisztériumban hivatásos szolgálati beosztásban, kormánytisztviselõi vagy kormányzati

ügykezelõi munkakörben,

b) a miniszter irányítása, felügyelete alá tartozó, valamint költségvetési jogállása alapján irányítása, felügyelete alatt

álló

ba) önálló költségvetési szervnél,

bb) rendvédelmi oktatási intézménynél,

bc) tudományos, kutató intézménynél,

bd) a fogvatartottak kötelezõ foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezetnél

meghatározott munkakör vagy feladat ellátására, hivatásos szolgálati beosztásban, kormánytisztviselõi vagy

közalkalmazotti munkakörben,

c) közigazgatási szervnél,

d) felsõoktatási intézménynél,

e) tudományos intézménynél,

f) honvédelmi vagy rendvédelmi célú tevékenységet folytató vagy egyéb biztonsági érdeket szolgáló gazdálkodó

szervnél,

g) egészségügyi intézménynél,

h) szövetséges fegyveres erõknél,

i) polgári védelmi feladatok ellátása céljából a bíróságok igazgatási feladatait ellátó szervezeténél,

j) ügyészi szervezetnél,

k) rendészeti adatfeldolgozást végzõ szervnél

(a továbbiakban együtt: más szerv).”

11. § A Hszt. 44. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az (1) bekezdés c)–g) pontja szerinti rendelkezési állomány megszûnésekor a hivatásos állomány tagja részére

a fegyveres szerv valamely szervezeti egységénél a rendelkezési állományba helyezést megelõzõ beosztásával azonos

besorolási szintû szolgálati beosztást kell biztosítani, ilyen beosztás hiányában legalább a végzettségének,

képzettségének megfelelõ beosztást kell felajánlani. Amennyiben a hivatásos állomány tagjának ilyen beosztás nem

biztosítható, szolgálati viszonyát felmentéssel meg kell szüntetni.”

12. § A Hszt. a 49/A. §-t követõen az alábbi alcímekkel egészül ki:

„Más szervhez vezénylés
49/B. § (1) A hivatásos állomány tagja határozott vagy határozatlan idõre – a 49/D–49/F. §-ban foglalt kivétellel –

az érintett miniszterek és a fegyveres szerv megállapodása alapján a 42. § (2) bekezdésben meghatározott más

szervhez vezényelhetõ szolgálatteljesítésre. A határozott idejû vezénylés meghosszabbítható.

(2) Ha a más szervhez vezénylésre a hivatásos állomány tagjának beleegyezése nélkül kerül sor, a belegyezés nélküli

más szervhez vezénylések együttes idõtartama 5 évenként az 1 évet nem haladhatja meg.

49/C. § (1) A hivatásos állomány más szervhez vezényelt tagja a más szerv illetékes vezetõjének rendelkezései szerint

teljesíti szolgálatát. Tevékenységére, munkarendjére, illetményére, illetményjellegû juttatásaira,

teljesítményértékelésére, pihenõidejére, a kártérítésre, a más szervnél rendszeresített címek és egyéb elismerések

elnyerésére, illetve viselésére – a (2) bekezdés kivételével – a más szerv munkavállalóira vonatkozó szabályok

az irányadók azzal, hogy számára a rendfokozati illetménynek megfelelõ mértékû pótlékot, keresõképtelenség esetén
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a 93. § alkalmazásával távolléti díjat és az e törvény szerinti jubileumi jutalmat kell fizetni. A más szervnél megállapított

illetmény – a vezényelt hozzájárulása nélkül – nem lehet kevesebb a vezénylés elõtt a beosztásban elért illetményénél.

(2) A vezénylés idõtartama alatt a szolgálati viszonnyal összefüggõ munkáltatói jogokat a miniszter, az egyéb

munkáltatói jogokat a vezénylés helye szerinti más szerv munkáltatói jogkört gyakorló vezetõje, parancsnoka

gyakorolja. A hivatásos állomány más szervhez vezényelt tagjának elõléptetése, kitüntetése, fegyelmi felelõsségre

vonása, nyugállományba helyezése – a más szerv vezetõjének javaslatára, illetve egyetértésével –, továbbá ruházati

ellátmányának és az (1) bekezdésben nem említett járandóságainak biztosítása a vezénylõ fegyveres szervnél

szolgálatot teljesítõ hivatásos állományúakra vonatkozó szabályok szerint a vezénylõ fegyveres szerv

költségvetésének terhére történik.

(3) A határozott idejû más szervhez vezénylés a határozott idõ elteltével megszûnik.

(4) A határozott vagy határozatlan idejû vezénylés megszüntetésére a más szerv vezetõjének kezdeményezése,

valamint a hivatásos állomány tagjának kérelme alapján kerülhet sor.

(5) A vezénylés megszüntetése esetén a hivatásos állomány tagja részére a vezénylõ fegyveres szerv valamely

szervezeti egységénél a végzettségének, képzettségének megfelelõ, de legalább a vezénylést megelõzõ beosztásával

azonos besorolási osztályú és beosztási kategóriájú szolgálati beosztást kell biztosítani. Amennyiben a hivatásos

állomány tagjának ilyen beosztás nem biztosítható – de a vezénylés megszüntetésétõl számított 1 éven belül ez

lehetõvé válhat – beleegyezésével a 44. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendelkezési állomány megszüntetésével

egyidejûleg a 44. § (1) bekezdés j) pontja alapján rendelkezési állományba helyezhetõ. Ebben az esetben az érintettet

a vezénylést megelõzõ szolgálati beosztásának megfelelõen kell besorolni és részére az adott beosztásból eredõ

korábbi pótlékok nélküli illetményt kell folyósítani.

(6) Ha a hivatásos állomány tagja számára a végzettségének, képzettségének megfelelõ, de legalább a vezénylést

megelõzõ beosztásával azonos szolgálati beosztás nem biztosítható, illetve a részére felajánlott alacsonyabb

beosztást nem fogadja el és rendelkezési állományba helyezésére sincs lehetõség, akkor az érintett szolgálati

viszonyát felmentéssel meg kell szüntetni.

(7) A (6) bekezdéstõl eltérõen nem felmentéssel kell megszüntetni a szolgálati viszonyt, hanem a szolgálati viszonyról

történõ lemondásnak kell tekinteni, ha a hivatásos állomány tagja a végzettségének, képzettségének megfelelõ, de

legalább a vezénylést megelõzõ beosztásával azonos szolgálati beosztást nem fogadja el vagy arról 5 munkanapon

belül nem nyilatkozik, amennyiben a felajánlott beosztás elfogadásával a szolgálatteljesítés helye nem változik.

49/D. § (1) Vezényléssel hivatásos szolgálati beosztás is betölthetõ

a) a 42. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szerveknél, továbbá

b) az Információs Hivatal állománya tekintetében a Miniszterelnökségen.

(2) A hivatásos állománynak az (1) bekezdésben meghatározott szervekhez hivatásos szolgálati beosztás betöltésére

vezényelt tagja

a) esetében a szolgálati viszonyt nem érintõ munkáltatói jogköröket, fegyelmi felelõsségre vonását – a szolgálati

viszonyt érintõ fegyelmi fenyítések kivételével – a foglalkoztató más szerv vezetõje gyakorolja,

b) foglalkoztatásával kapcsolatos költségek – ha jogszabály vagy az érintett szervek megállapodása eltérõen nem

rendelkezik – a vezényeltet foglalkoztató más szervet terhelik,

c) tevékenységére, munkarendjére, illetményére és illetményjellegû juttatásaira, teljesítményértékelésére,

pihenõidejére, a kártérítésre, a más szervnél rendszeresített címek és egyéb elismerések elnyerésére és viselésére

e törvény szabályait kell alkalmazni.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szervekhez hivatásos szolgálati beosztás betöltésére történõ vezénylésre a más

szervhez vezénylésre vonatozó rendelkezéseket az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

49/E. § (1) A hivatásos állomány tagja – a hivatásos szolgálati viszonyát nem érintve – az ügyészi szervezethez a legfõbb

ügyész kezdeményezésére, az országos parancsnok egyetértésével meghatározott feladat ellátására vezényelhetõ.

(2) A hivatásos állomány tagjának az ügyészséghez vezénylésére a 49/C. §-ban foglalt szabályokat kell alkalmazni.

49/F. § (1) A hivatásos állománynak a belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szervhez vezényelt

tagját a belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv vezetõje – a hivatásos szolgálati viszonyát nem

érintve és a belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szervhez való vezénylése megszüntetése nélkül,

a legfõbb ügyész kezdeményezésére – az ügyészi szervezethez meghatározott feladat ellátására ideiglenesen

vezényelheti.

(2) A hivatásos állomány tagjának az ügyészséghez meghatározott feladat ellátására történõ ideiglenes vezénylésére

alkalmazni kell

a) a 49/C. § (1) bekezdését azzal, hogy más szerven az ügyészi szervezetet kell érteni,

37270 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 180. szám



b) a 49/C. § (4) bekezdését azzal, hogy a vezénylés megszüntetésére a belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési

feladatokat ellátó szerv és az ügyészi szervezet vezetõje is jogosult,

c) a 49/C. § (5)–(7) bekezdését.

(3) A meghatározott feladat ellátására történõ ideiglenes vezénylés idõtartama alatt a szolgálati viszonnyal

összefüggõ munkáltatói jogokat a miniszter, az egyéb munkáltatói jogokat az ügyészi szervezet munkáltatói jogkört

gyakorló vezetõje gyakorolja. A hivatásos állomány tagjának elõléptetése, kitüntetése, fegyelmi felelõsségre vonása,

nyugállományba helyezése – a belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv javaslatára, illetve

egyetértésével –, továbbá ruházati ellátmányának és a 49/C. § (1) bekezdésében nem említett járandóságainak

biztosítása a vezénylõ fegyveres szervnél szolgálatot teljesítõ hivatásos állományúakra vonatkozó szabályok szerint

a vezénylõ fegyveres szerv költségvetésének terhére történik.

(4) A meghatározott feladat ellátására történõ ideiglenes vezénylés az annak alapjául szolgáló feladat befejezésekor

megszûnik.

49/G. § (1) A hivatásos állomány tagja – beleegyezésével – határozott vagy határozatlan idõtartamra a Nemzeti

Közszolgálati Egyetemre (a továbbiakban: NKE) vezényelhetõ. A vezénylésre a 49/C. § (1) és (2) bekezdését az e §-ban

meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az NKE-n rendszeresített, e törvény hatálya alá tartozó alapbeosztások, továbbá azok e törvény szerinti

besorolásának megállapítása céljából az NKE Fenntartói Testület javaslatot tesz a Kormánynak, amely javaslatot

– jóváhagyásuk esetén – a felügyelõ miniszterek terjesztik a Kormány elé. A hivatásos szolgálati beosztás a Fenntartói

Testület egyetértésével szolgálati viszonyban nem álló személlyel is betölthetõ.

(3) A vezényelt a besorolásának megfelelõ illetményre és e törvény szerinti pótlékokra, juttatásokra, támogatásokra és

költségtérítésre jogosult azzal, hogy azokat a vezénylõ fegyveres szerv folyósítja. A vezényelt kormányrendeletben

meghatározott feltételekkel és mértékben rendészeti felsõoktatási illetménykiegészítésre, továbbá a nemzeti

felsõoktatásról szóló törvényben vagy az NKE szabályzataiban meghatározott feltételekkel juttatásokra,

támogatásokra, valamint költségtérítésekre is jogosult, illetve azokban részesíthetõ.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott rendészeti felsõoktatási illetménykiegészítés az NKE-t terheli azzal, hogy annak

összegét átadja a vezénylõ fegyveres szerv részére és azt a fegyveres szerv az illetmény részeként folyósítja. Az egyéb

juttatásokat és támogatásokat az NKE folyósítja és azzal az NKE felé kell a hivatásos állomány tagjának elszámolnia.

(5) A vezényelt oktatói, tudományos ismeretei fejlesztése érdekében vagy az NKE nemzetközi kapcsolatai keretében

– az NKE rektorának kezdeményezésére – külföldi szolgálatra ideiglenesen vezényelhetõ. A külföldi szolgálatra történõ

ideiglenes vezénylés tartamára az e törvény vagy a végrehajtására kiadott rendelet alapján járó, a vezénylõ fegyveres

szerv költségvetését terhelõ költségtérítést az NKE saját költségvetése terhére kiegészítheti.

(6) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal állományába tartozók esetében a (3) bekezdést a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

szóló törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

Külföldre vezénylés
49/H. § (1) A hivatásos állomány tagját beleegyezésével

a) a nemzetközi szervezetek által béketámogató, fegyveres vagy egyéb rendészeti tevékenységre kiírt és a miniszter

által támogatott pályázat elnyerése esetén,

b) nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi béketámogató, fegyveres vagy egyéb rendészeti misszióban való

részvételre önkéntes jelentkezés alapján,

c) az Európai Unió intézményeibe nemzeti szakértõként, kormányrendeletben meghatározott jelölési eljárás alapján,

d) egyéb, Magyarország nemzetközi kötelezettségeinek ellátásához kapcsolódó feladatok ellátására

– rendelkezési állományba helyezés mellett – a miniszter vezényli a külföldi szolgálati tevékenység idõtartamára.

(2) A hivatásos állomány tagját nemzetközi kötelezettség teljesítése érdekében vagy megállapodás alapján 3 hónapot

nem meghaladó idõtartamra – a beosztása meghagyásával – az országos parancsnok vezényli a külföldi szolgálati

tevékenység idõtartamára.

(3) A hivatásos állomány tagját külföldi szolgálatra vezénylés elõtt az ezzel járó sajátos szolgálati kötelezettségekrõl,

ezek teljesítése feltételeirõl és körülményeirõl, a részére járó juttatásokról és egyéb jogosultságairól tájékoztatni kell.

(4) A hivatásos állomány megszakítás nélküli külföldre vezénylése a 6 évet nem haladhatja meg.

(5) A hivatásos állomány külföldre vezényelt tagjának juttatásaira, többletjuttatásaira, költségtérítésére, ellátmányára

kormányrendelet a szolgálatteljesítés helyének sajátosságaira, továbbá a vezényelt közeli hozzátartozóira tekintettel

e törvényben nem szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátást állapíthat meg.”
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13. § A Hszt. a következõ 51/A. §-sal egészül ki:

„51/A. § (1) Szünetel a szolgálati viszonya a hivatásos állomány állami vezetõvé kinevezett vagy megválasztott

tagjának.

(2) A szünetelés idõtartama az állami vezetõvé való kinevezéstõl vagy megválasztástól az állami vezetõi megbízatás

megszûnéséig tart.

(3) A szünetelés megszûnését követõen a 75/B. §-ban meghatározottakat megfelelõen alkalmazni kell.

(4) A hivatásos állomány állami vezetõvé kinevezett vagy megválasztott tagjára a szolgálati viszonya szünetelése ideje

alatt az 51. § (2) bekezdését is alkalmazni kell.”

14. § A Hszt. a VII. Fejezetet megelõzõen a következõ 52/A. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„Európai Unió vagy nemzetközi szervezetek által finanszírozott fejlesztési programokban történõ

szakértõi részvétel
52/A. § (1) A fegyveres szerv és a hivatásos állomány tagja megállapodhat abban, hogy a hivatásos állomány tagja

határozott ideig az Európai Unió vagy nemzetközi szervezetek által finanszírozott fejlesztési programok keretében

szakértõi tevékenységet lát el. A hivatásos állomány tagja és a fejlesztési programok végrehajtásáért felelõs szerv

között a szakértõi tevékenység gyakorlásával kapcsolatban kötött megállapodás nem hoz létre e törvény szerinti

további jogviszonyt.

(2) A hivatásos állomány tagjának kinevezését az (1) bekezdésben foglalt tevékenység ellátásának idõtartamára közös

megegyezéssel módosítani kell. A határozott idõ elteltével a hivatásos állomány tagját vissza kell helyezni a szakértõi

tevékenységet megelõzõen általa betöltött beosztásba.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt tevékenység ellátásának ideje alatt a szolgálati viszony – az 56. § (2) bekezdésében

foglalt kivétellel – nem szüntethetõ meg felmentéssel.

(4) Az (1) bekezdés szerinti programban egyes részfeladatok végrehajtásáért felelõs szakértõként részt vevõ,

a megvalósítás idõtartama alatt esetileg a kedvezményezett országban tartózkodó hivatásos állományúra

a (2) bekezdést nem kell alkalmazni.”

15. § (1) A Hszt. 56. § (1) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:

(A hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonya – az (5) bekezdésben foglalt korlátozás figyelembevételével –

felmentéssel akkor szüntethetõ meg, ha)

„e) a meghatározott – negyedévnél nem rövidebb – értékelési idõszakra a miniszter által meghatározott szakmai

teljesítménykövetelmény-minimumot – figyelemfelhívást követõen – a soron következõ értékelési idõszakban sem

teljesíti.”

(2) A Hszt. 56. § (2) bekezdése a következõ e) és f) ponttal egészül ki:

(A hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonyát felmentéssel meg kell szüntetni, ha)

„e) a hivatásos szolgálatra méltatlanná vált, mert olyan cselekményt követett el, amely a fegyveres szerv mûködésébe

vetett közbizalmat súlyosan veszélyezteti és emiatt nem várható el, hogy a fegyveres szerv a szolgálati viszonyát

fenntartsa,

f) a rendelkezési állomány megszûnésekor részére a 44. § (3) bekezdés szerinti beosztás nem biztosítható.”

(3) A Hszt. 56. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A (2) bekezdés e) pontja szerinti méltatlanná válásról az állományilletékes parancsnok vagy a miniszter

az e törvényben és miniszteri rendeletben meghatározott eljárási szabályok szerint dönt.”

(4) A Hszt. 57. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Ha a hivatásos állomány tagjának felmentésére kerül sor, felmentési idõ nélkül kell megszüntetni a szolgálati

viszonyát

a) a nemzetbiztonsági okból beosztásának ellátására alkalmatlanná vált,

b) az 56. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott okból hivatásos szolgálatra alkalmatlanná vált,

c) az 56. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott,

d) az 56. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott okból a hivatásos szolgálatra méltatlanná vált

személynek.”

16. § A Hszt. 64. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Azt, akinek a szolgálati viszonya az 59. § (1) bekezdés c) pontja alapján szûnt meg, mandátumának lejártát

követõen – 30 napon belül elõterjesztett kérelmére – a hivatásos állományba vissza kell venni.”
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17. § A Hszt. 65. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A hivatásos állomány tagja nem tölthet be olyan szolgálati beosztást)

„a) amelyben – a miniszter által meghatározott kivétellel – közeli hozzátartozójával közvetlen irányítási, felügyeleti

vagy ellenõrzési viszonyba kerül,”

18. § A Hszt. 68. §-a a következõ (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A szolgálati igazolvány a fegyveres szerv hivatásos állományába tartozáson túl – a miniszter által meghatározottak

szerint – igazolhatja a hivatásos állomány tagjának

a) fegyverviselésre jogosultságát, valamint

b) intézkedésre jogosultságát.

(7) A szolgálati igazolvány – a miniszter által meghatározottak szerint – a hivatásos állomány tagja személyes adatai

közül tartalmazhatja a hivatásos állomány tagjának

a) nevét,

b) arcképét,

c) állományviszonyát és rendfokozatát,

d) aláírását,

e) társadalombiztosítási azonosító jelét,

f) vércsoportját.”

19. § A Hszt. 75/A. §-át követõen az alábbi alcímmel és 75/B. §-sal egészül ki:

„Vezetõi beosztás
75/B. § (1) A hivatásos állomány tagja a fegyveres szervnél rendszeresített, e törvény alapján meghatározott vezetõi

beosztásba – beleegyezésével – kinevezhetõ.

(2) Törvény eltérõ rendelkezése hiányában a vezetõi kinevezés határozatlan idõre szól. Vezetõi kinevezés helyettesítés

céljából vagy tartós külszolgálat idõtartamára határozott idõre is adható. A helyettesítés céljából adott határozott

idejû vezetõi kinevezés meghosszabbítható. A hivatásos állomány vezetõi beosztást betöltõ tagja vezetõi pótlékra

jogosult.

(3) A hivatásos állomány tagja a vezetõi beosztásából indokolás nélkül azonnali hatállyal felmenthetõ vagy arról

az érintett 30 napos határidõvel indokolás nélkül bármikor lemondhat.

(4) A vezetõi kinevezés visszavonása esetén, amennyiben az nem a 123. § (1) bekezdés g) pontja szerinti fenyítés

végrehajtása miatt történik, az érintett részére a kinevezés visszavonásával egy idõben az adott fegyveres szervnek

az állományilletékes parancsnok irányítása alá tartozó valamely szervezeti egységénél – feltéve, hogy felajánlható

beosztással rendelkezik – másik, képzettségének, végzettségének megfelelõ beosztást kell felajánlani. A felajánlott

beosztás elfogadásáról vagy elutasításáról a hivatásos állomány tagja a felajánlástól számított 5 munkanapon belül

írásban nyilatkozik. Amennyiben a hivatásos állomány tagja a beosztás elfogadása vonatkozásában 5 munkanapon

belül nem nyilatkozik, azt úgy kell tekinteni, mintha a felajánlott beosztást elutasította volna.

(5) Ha a vezetõi kinevezés visszavonásakor a (4) bekezdés szerinti szolgálati beosztás nem biztosítható, de

az a késõbbiekben várható, úgy az érintett beleegyezésével – a vezetõi besorolásának megfelelõ, de vezetõi pótlékkal

csökkentett illetmény folyósítása mellett – a beosztásba helyezéséig, de legfeljebb 1 évig rendelkezési állományba

helyezhetõ. Ez esetben a szolgálati hely és szolgálati tevékenység meghatározásáról az állományilletékes parancsnok

köteles gondoskodni.

(6) Ha a hivatásos állomány tagja a részére felajánlott azonos besorolású beosztást elfogadja, új beosztásának

megfelelõen be kell sorolni azzal, hogy illetménye nem csökkenthetõ. Amennyiben alacsonyabb besorolású

beosztásba kerül, akkor az új beosztásának megfelelõen kell besorolni és illetményét megállapítani.

(7) A vezetõi kinevezésrõl történõ lemondás esetén a (3) bekezdés szerinti idõtartam alatt az adott fegyveres szervnél

– feltéve, ha felajánlható beosztással rendelkezik – a hivatásos állomány tagja részére végzettségének, képzettségének

megfelelõ beosztást kell felajánlani. Felajánlható beosztás hiányában, valamint a felajánlott beosztás ismeretében,

az errõl szóló értesítés kézhezvételét követõ 5 munkanapon belül a hivatásos állomány tagja lemondását

visszavonhatja. A hivatásos állomány tagja a felajánlott beosztás elfogadásáról vagy elutasításáról a felajánlástól

számított 5 munkanapon belül írásban nyilatkozik. Ha a hivatásos állomány tagja a felajánlott beosztást elfogadja, új

beosztásának megfelelõen kell besorolni, illetményét megállapítani és részére folyósítani. A szolgálati viszonyról

történõ lemondásnak kell tekinteni, ha a hivatásos állomány tagja a vezetõi kinevezésrõl történõ lemondást követõen

a végzettségének, képzettségének megfelelõ felajánlott beosztást nem fogadja el. Amennyiben a fegyveres szervnél
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felajánlható másik beosztás nincs, de az a késõbbiekben várható, úgy az érintett beleegyezésével – a vezetõi

besorolásának megfelelõ, de vezetõi pótlék nélkül számított illetmény folyósítása mellett – a beosztásba helyezéséig,

de legfeljebb 1 évig rendelkezési állományba helyezhetõ. Ez esetben a szolgálati hely és szolgálati tevékenység

meghatározásáról az állományilletékes parancsnok köteles gondoskodni.

(8) Ha a hivatásos állomány tagja a vezetõi kinevezés visszavonását követõen a számára felajánlott, a (4) bekezdésben

meghatározott feltételeknek megfelelõ beosztást nem fogadja el, szolgálati viszonyát az 56. § (2) bekezdés c) pontja

alapján felmentéssel meg kell szüntetni.”

20. § A Hszt. 82. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A hivatásos állomány tagjának teljesítményértékelése és minõsítése
82. § (1) A hivatásos állomány tagjának szolgálatellátását, magatartását és a vele szemben támasztott

követelményekhez való viszonyát évente 2 alkalommal értékelni kell (a továbbiakban: teljesítményértékelés).

(2) A teljesítményértékelés kötelezõ és ajánlott elemekbõl áll.

(3) A teljesítményértékelés szintjének meghatározásakor figyelembe kell venni a szolgálati hely szervezeti

teljesítményének – miniszter által meghatározott rendben és szempontok alapján végrehajtott – tárgyévi értékelését.

(4) A tárgyévet lezáró teljesítményértékelés – az értékelt képességeinek és szolgálatteljesítéssel összefüggõ személyes

tulajdonságainak értékelését, valamint a beosztás ellátására való alkalmasságára, további fejleszthetõségére és elõmenetelre

vonatkozó következtetést is tartalmazó – szöveges indokolással kiegészítve adja az értékelt tárgyévre szóló minõsítését.

(5) Az értékelõ vezetõ a minõsítés alapján kezdeményezheti az értékeltnek a vezetõi és utánpótlási adatbankba való

felvételét vagy az abból való törlését, továbbá a szolgálati viszony módosítását vagy megszüntetését.”

21. § A Hszt. 83. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A minõsítés megállapításai ellen a hivatásos állomány tagja szolgálati panasszal élhet.”

22. § A Hszt. 85. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A hivatásos állomány tagjának beosztás szerinti napi vagy heti szolgálatteljesítési ideje az (1) bekezdésben

meghatározott idõtartamot legfeljebb 1 órával meghaladhatja, ha a téli idõszámítás kezdete a beosztás szerinti

szolgálatteljesítési idõre esik.”

23. § A Hszt. 86. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A hivatásos állomány tagja részére a napi szolgálati tevékenység befejezése és a következõ napi szolgálatteljesítés

megkezdése között legalább 8 óra egybefüggõ pihenõidõt kell biztosítani, amelybe a lakásról a szolgálati helyre és

az onnan való visszautazás idõtartama nem számít bele. A napi pihenõidõ, ha az a nyári idõszámítás kezdetének

idõpontjára esik, legalább 7 óra.”

24. § A Hszt. 90. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés szerinti pótszabadság helyett a vezetõket vezetõi pótszabadság illeti meg. A vezetõi

pótszabadságra jogosultak köre és mértéke:

a) osztályvezetõi besorolású vezetõ esetén 11 munkanap,

b) fõosztályvezetõ-helyettesi besorolású vezetõ esetén 12 munkanap,

c) fõosztályvezetõi besorolású vezetõ esetén 13 munkanap,

d) országos parancsnok helyettese esetén 14 munkanap,

e) országos parancsnok esetén 15 munkanap.”

25. § A Hszt. 97. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Ha a hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonya év közben kezdõdik vagy szûnik meg, a hivatásos állomány

tagja a szabadság arányos részére jogosult.”

26. § A Hszt. 99. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az 1 órára járó illetmény meghatározása során a havi illetmény összegét osztani kell

a) a 84. § (1) bekezdésben meghatározott általános heti szolgálatteljesítési idõ esetén: 174 órával,

b) általánostól eltérõ teljes heti szolgálatteljesítési vagy rész-szolgálatteljesítési idõ esetén: 174 óra idõarányos

részével.”
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27. § A Hszt. 104. §-a a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) Ha a hivatásos állomány tagja ugyanazon idegen nyelvbõl azonos típusú, de különbözõ fokozatú vagy különbözõ

típusú és különbözõ fokozatú nyelvvizsgával rendelkezik, a magasabb mértékû pótlékra jogosult.”

28. § A Hszt. a következõ 104/A. §-sal egészül ki:

„104/A. § Az állományilletékes parancsnok a miniszter által meghatározott rendben, a miniszter által meghatározott

alsó és felsõ mérték között képzettségi, valamint munkaköri pótlékot állapíthat meg.”

29. § (1) A Hszt. 114. § (1) bekezdése a következõ a) ponttal egészül ki:

(A hivatásos állomány tagja részére – szolgálati viszonya alapján – visszatérítendõ, illetõleg vissza nem térítendõ szociális,

jóléti és kulturális kedvezmények és támogatások biztosíthatók. Ezek különösen a következõk:)

„a) üdülési támogatás,”

(2) A Hszt. 114. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A hivatásos állomány tagja – kiemelkedõ munkateljesítménye alapján – üdülési támogatásban részesíthetõ.

Az üdülési támogatás összege magában foglalja a hivatásos állomány tagjával közös háztartásban élõ házastársa,

élettársa, valamint eltartott gyermeke üdülésének támogatását is.”

30. § A Hszt. 115. § (1) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:

(A hivatásos állomány tagja részére lakhatási támogatások nyújthatók, melyek különösen az alábbiak:)

„g) lakástulajdon megszerzéséhez nyújtott hitelintézeti kölcsön igénybevételének támogatása.”

31. § A Hszt. 118. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A tanácsosi és a fõtanácsosi címet meg kell vonni, ha)

„b) a hivatásos állomány tagjával szemben a bíróság szabadságvesztést, pénzbüntetést, közérdekû munka büntetést,

katonai büntetést vagy katonai mellékbüntetést szabott ki.”

32. § A Hszt. 142. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az Országgyûlési Õrség parancsnokának a fegyelmi ügyben hozott érdemi határozata ellen panasznak nincs helye,

a határozat ellen az eljárás alá vont személy vagy képviselõje bírósághoz fordulhat.”

33. § A Hszt. a következõ XII/A. Fejezettel egészül ki:

„XII/A. FEJEZET

MÉLTATLANSÁGI ELJÁRÁS

149/A. § (1) Az 56. § (2) bekezdés e) pontja szerinti méltatlanná válást az állományilletékes parancsnok, tábornok

esetében a miniszter méltatlansági eljárás keretében állapíthatja meg.

(2) Tábornok esetében a méltatlansági eljárás megindításával egyidejûleg a miniszter értesíti a köztársasági elnököt.

(3) Nincs helye a méltatlansági eljárás megindításának, ha a cselekményt korábbi méltatlansági eljárás során már

elbírálták, a cselekmény elévült vagy fegyelemsértésnek minõsül.

(4) A cselekmény elévül, ha a cselekmény elkövetése óta 1 év vagy a méltatlanság megállapítására jogosultnak

a cselekményrõl történõ tudomásszerzésétõl számított 3 hónap eltelt.

149/B. § (1) A méltatlansági eljárás elrendelésérõl az állományilletékes parancsnok, tábornok esetében a miniszter

az arra okot adó cselekményrõl való tudomásszerzést követõen haladéktalanul intézkedik.

(2) A méltatlansági eljárás során vizsgálatot kell tartani, amelynek lefolytatására az állományilletékes parancsnok,

tábornok esetében a miniszter vizsgálót bíz meg. A vizsgáló 15 napon belül lefolytatja a vizsgálatot, ez a határidõ egy

alkalommal – legfeljebb 15 nappal – meghosszabbítható. A vizsgálatra a 129–131. § és a 134–135. § rendelkezéseit

megfelelõen alkalmazni kell.

(3) Az állományilletékes parancsnok, tábornok esetében a miniszter a vizsgálat befejezésétõl számított 15 napon belül

– a vizsgáló javaslata alapján – dönt a méltatlanság fennállásáról vagy hiányáról. A méltatlanságot megalapozó

magatartás hiányában az eljárást megszünteti.

(4) A méltatlansági eljárást meg kell szüntetni, ha

a) a hivatásos állomány eljárás alá vont tagja a méltatlansági eljárás alapjául szolgáló cselekményt nem követte el vagy

annak elkövetése nem bizonyítható,

b) a 149/A. § (3) bekezdésében szabályozott ok áll fenn,
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c) a méltatlansági eljárás alapjául szolgáló cselekmény nem eredményezi a fegyveres szerv mûködésébe vetett

közbizalom súlyos veszélyeztetését,

d) az eljárás alá vont meghalt vagy szolgálati viszonya megszûnt.

(5) Az állományilletékes parancsnok, tábornok esetében a miniszter – ha a cselekmény súlya vagy összetettsége

indokolja – a méltatlanság elbírálására háromtagú bizottságot hozhat létre, amelynek elnöke az állományilletékes

parancsnok, tábornok esetében a miniszter. A bizottság tagjait az állományilletékes parancsnok, tábornok esetében

a miniszter az eljárás alá vonttal legalább azonos rendfokozati állománycsoportba tartozók közül jelöli ki. A bizottság

az összehívását követõ 15 napon belül dönt az ügy érdemérõl.

(6) Az (5) bekezdés szerinti bizottság ülésén a tagokon kívül jelen lehet az eljárás alá vont és képviselõje, továbbá

a vizsgáló és a jegyzõkönyvvezetõ. Az ülésen lehetõséget kell biztosítani az eljárás alá vont részére, hogy õ vagy

nevében képviselõje az üggyel kapcsolatos álláspontját szóban vagy írásban elõterjeszthesse. Ha – akadályoztatás

kivételével – az eljárás alá vont vagy képviselõje a bizottság felhívása ellenére nem jelent meg és írásban sem adta elõ

védekezését, távollétében, a rendelkezésre álló adatok alapján kell dönteni.

149/C. § (1) Az eljárás megszüntetésérõl, illetve a méltatlanság megállapításáról az állományilletékes parancsnok,

tábornok esetében a miniszter határozattal dönt. Az állományilletékes parancsnok, tábornok esetében a miniszter

a határozat meghozatalakor a 149/B. § (5) bekezdése szerinti esetben értékeli a bizottság megállapításait. A határozat

tartalmazza a méltatlanná válás kérdésében hozott döntést, az azt megalapozó tényállást és a döntés indokait,

valamint a jogorvoslati lehetõséget.

(2) Ha az állományilletékes parancsnok, tábornok esetében a miniszter döntése alapján a hivatásos állományú

a hivatásos szolgálatra méltatlanná vált, az állományilletékes parancsnok, tábornok esetében a miniszter 5 napon belül

köteles a szolgálati viszony 56. § (2) bekezdés e) pontja szerinti megszüntetése érdekében intézkedni.

(3) A döntéssel szemben önálló jogorvoslatnak nincs helye, a hivatásos állomány tagja az annak végrehajtásáról

rendelkezõ állományparanccsal (határozattal) szemben a Hszt. 194. §-a alapján benyújtott – nem halasztó hatályú –

szolgálati panaszban kifogásolhatja a döntés jogszerûségét.

(4) A méltatlansági eljárás lefolytatásának részletes eljárási szabályait a miniszter rendeletben határozza meg.”

34. § A Hszt. a következõ 157/A. §-sal egészül ki:

„157/A. § (1) A hivatásos állomány kárért felelõs tagja köteles az eredeti állapotot helyreállítani, ha pedig ez nem

lehetséges, vagy a fegyveres szerv azt alapos okból nem kívánja, köteles – a 151. §-ban meghatározott korlátozás

figyelembevételével – a fegyveres szerv vagyoni és nem vagyoni kárát megtéríteni.

(2) Kártérítés címén a károkozó körülmény folytán a fegyveres szerv vagyonában beállott értékcsökkenést és

az elmaradt vagyoni elõnyt, továbbá azt a kárpótlást vagy költséget kell megtéríteni, amely a fegyveres szervet

ért vagyoni és nem vagyoni hátrány csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez szükséges.

(3) Ha az (1) bekezdésben meghatározottak szerint a kár megtérítésére kerül sor, a kárt pénzben kell megtéríteni,

kivéve, ha a körülmények a kár természetben való megtérítését indokolják.

(4) A kár összegének meghatározásánál

a) a megrongált dolog kijavítására fordított kiadást – ideértve az üzemviteli költséget is – és a kijavítás ellenére még

fennmaradó esetleges értékcsökkenés mértékét,

b) ha a dolog megsemmisült vagy használhatatlanná vált, valamint, ha nincs meg, a károkozás idõpontjában érvényes

fogyasztói árat

kell – a számvitelrõl szóló törvény szerinti értékcsökkenésre is tekintettel – figyelembe venni.”

35. § A Hszt. 159. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az Országgyûlési Õrség parancsnokának a határozata ellen panasznak nincs helye, a határozat ellen a kártérítésre

kötelezett bírósághoz fordulhat.”

36. § A Hszt. 194. §-a a következõ (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Az elöljáró parancsnok a döntésében a szolgálati panaszt elutasítja, annak részben vagy egészben helyt ad, vagy

a döntést hozó (mulasztó) elöljárót új eljárásra utasítja.

(3b) Az elöljáró parancsnok a szolgálati panasz elbírálását felfüggesztheti, ha nem állnak rendelkezésére az ügy érdemi

elbírálásához szükséges adatok, iratok, azok beérkezéséig, valamint ha a szolgálati panasz elbírálása olyan elõzetes

kérdéstõl függ, amelynek eldöntése nem tartozik a hatáskörébe. Ha a szolgálati panasz elbírálása olyan elõzetes
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kérdéstõl függ, amelynek eldöntése nem tartozik az elöljáró parancsnok hatáskörébe, az elöljáró parancsnok

kezdeményezi az elõzetes kérdés elbírálását.”

37. § (1) A Hszt. 196. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A hivatásos állomány tagja a szolgálati viszonyból származó jogvita esetén 30 napon belül keresettel fordulhat

a bírósághoz, ha

a) a szolgálati panaszát vagy az elsõfokú határozat elleni panaszát vagy fellebbezését elutasították;

b) a 142. § vagy a 159. § alapján a határozatot az Országgyûlési Õrség parancsnoka hozta;

c) a sérelmezett döntést a miniszter hozta;

d) az a)–c) pontba nem tartozó, alanyi jogon biztosított jogosultságokkal kapcsolatban hozott döntés vagy intézkedés,

vagy ezek elmulasztása miatt joghátrány érte.”

(2) A Hszt. 196. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A keresetlevél benyújtására megállapított határidõt megtartottnak kell tekinteni, ha a bírósághoz intézett

keresetlevelet legkésõbb a határidõ utolsó napján postára adták. Ha a fél a keresetlevél beadására megállapított

határidõt elmulasztja, igazolással élhet.”

38. § A Hszt. a XVII. Fejezetet megelõzõen a következõ 203/A–203/C. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„Utánpótlási és vezetõi adatbank
203/A. § (1) A fegyveres szerv a személyügyi nyilvántartás részeként utánpótlási és vezetõi adatbankot vezethet.

(2) Az utánpótlási és vezetõi adatbank olyan nyilvántartási rendszer, amely a hivatásos állomány tagjának a rendészeti

életpályán történõ, – érdemeken és teljesítményen alapuló – tervezett elõrehaladását szolgálja, egyben megkönnyíti

a fegyveres szerveknél rendszeresített vezetõi beosztások betöltését.

203/B. § (1) Az utánpótlási és vezetõi adatbank az utánpótlási nyilvántartásból és a vezetõi nyilvántartásból áll.

(2) Az utánpótlási nyilvántartás az osztályvezetõi vagy annál magasabb beosztások betöltésére – a vezetõkiválasztási

eljárás eredményeként – ajánlható személyeket tartalmazza.

(3) A vezetõi nyilvántartás az osztályvezetõi vagy annál magasabb besorolású vezetõi beosztást betöltõ személyeket

tartalmazza.

203/C. § (1) Az utánpótlási és vezetõi adatbank a hivatásos állomány tagjának következõ adatait tartalmazhatja:

a) név, születési név, születési hely és idõ,

b) iskolai végzettség (több végzettség esetén valamennyi),

c) szakképzettségek,

d) államilag elismert szakképesítések,

e) tudományos fokozat,

f) idegennyelv-ismeret és annak foka,

g) a fegyveres szervnél betöltött beosztások,

h) szakmai elõéletre vonatkozó adatok,

i) vezetõképzésre és vezetõi elõmenetelre vonatkozó adatok,

j) vezetõkiválasztási eljárások során a vezetõi beosztások betöltésére vonatkozó alkalmasság felmérésére vonatkozó

adatok.

(2) Az utánpótlási nyilvántartásba történõ felvételhez a hivatásos állomány tagjának hozzájárulása szükséges.

A hivatásos állomány vezetõvé kinevezett tagját a fegyveres szerv köteles a vezetõi nyilvántartásba felvenni.

(3) Az utánpótlási és vezetõi adatbankból adatot továbbítani a hivatásos állomány tagja hozzájárulása esetén

a) a fegyveres szerv más szervezeti egységének vezetõje és személyügyi szerve, valamint

b) a rendészeti vezetõképzést és továbbképzést végzõ szerv

részére lehet.

(4) A vezetõi kinevezés visszavonása, a vezetõi kinevezésrõl történõ lemondás esetén, vagy ha a hivatásos állomány

vezetõvé kinevezett tagjának szolgálati viszonya megszûnt, a hivatásos állomány tagjának adatait a vezetõi

nyilvántartásból törölni kell.

(5) Az utánpótlási nyilvántartásból törölni kell a hivatásos állomány tagjának adatait, ha

a) a hivatásos állomány tagja kéri,

b) az állományilletékes parancsnok kéri vagy

c) a hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonya megszûnt.”
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39. § A Hszt. 204. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A (3) bekezdés szerinti lakásbérleti jog nem illeti meg a nyugállomány tagját, ha a szolgálati viszonya az 53. § b), e),

f) pontja, vagy az 56. § (2) bekezdés b) pontja alapján szûnt meg.”

40. § A Hszt. 205. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom alá nem esõ, a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvényen

a nyugállomány tagja egyenruhát a fegyveres szerv lakóhely szerint illetékes területi szerve vezetõjének elõzetes

írásbeli engedélyével viselhet.

(3) Az egyenruha viselésétõl és a rendfokozat használatától a nyugállományú eltiltható, ha annak viselésére

méltatlanná válik. Az eltiltásról az utolsó szolgálati hely szerinti állományilletékes parancsnok, tábornok esetében

a miniszter rendelkezik.

(4) Az egyenruha viselésére és a rendfokozatra méltatlan az,

a) akinek szolgálati viszonyát az 53. § b), e), f) pontja, vagy az 56. § (2) bekezdés b) pontja alapján szüntették meg;

b) aki nyugállományba helyezését követõen egyenruhában nyilvános helyen, mások elõtt megbotránkozást keltõ

magatartást tanúsít;

c) aki nyugállományba helyezését követõen a fegyveres szerv megbecsülését és tekintélyét romboló tevékenységet

folytat;

d) akit nyugállományba helyezését követõen szándékos bûncselekmény elkövetése miatt a bíróság

szabadságvesztésre ítélt.”

41. § (1) A Hszt. „A kegyeleti gondoskodás” alcímet megelõzõen a következõ 207/B. §-sal egészül ki:

„207/B. § A 206–207/A. §-ban meghatározott rendelkezéseket a szolgálati járandóságban, valamint rokkantsági

ellátásban részesülõkre és azok hozzátartozóira is megfelelõen alkalmazni kell.”

(2) A Hszt. 210. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 208–210. §-ban meghatározott rendelkezéseket a szolgálati járandóságban, valamint rokkantsági ellátásban

részesülõkre és azok hozzátartozóira is megfelelõen alkalmazni kell.”

42. § A Hszt. 245/H. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az országos parancsnok, a belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv fõigazgatója,

a terrorizmust elhárító szerv fõigazgatója, az Országgyûlési Õrség parancsnoka és helyetteseik illetményét

a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró határozza meg azzal, hogy az illetmény az illetményalap huszonötszörösét

nem haladhatja meg.”

43. § A Hszt. a következõ 245/I. §-sal egészül ki:

„245/I. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó fegyveres szervek, valamint az Országgyûlési Õrség hivatásos

állományának tiszthelyettesi és zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó tagja havonta 14 000 Ft kiegészítõ

juttatásra jogosult, amelyet az illetménnyel együtt kell folyósítani.”

44. § A Hszt. 247. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A fejezet hatálya alá tartozó fegyveres szerveknél az állományilletékes parancsnok:

a) országos parancsnok,

b) fõigazgató,

c) Országgyûlési Õrség parancsnoka,

d) megyei rendõrfõkapitány, budapesti rendõrfõkapitány, a vele azonos jogállású szervek vezetõi és a Készenléti

Rendõrség parancsnoka,

e) Készenléti Rendõrség parancsnokának helyettesei,

f) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetõje és a vele azonos jogállású szervek vezetõi,

g) rendõrkapitány,

h) határrendészeti kirendeltségvezetõ.”

45. § A Hszt. 253. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„253. § (1) A 90. § (3) bekezdésben meghatározott vezetõi pótszabadság helyett az alábbi vezetõket a következõ

mértékû vezetõi pótszabadság illeti meg:
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a) a belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv fõigazgató-helyettese esetében 14 munkanap,

b) a terrorizmust elhárító szerv fõigazgató-helyettese esetében 14 munkanap,

c) az Országgyûlési Õrség parancsnokhelyettese esetében 14 munkanap;

d) a belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv fõigazgatója esetében 15 munkanap,

e) a terrorizmust elhárító szerv fõigazgatója esetében 15 munkanap,

f) az Országgyûlési Õrség parancsnoka esetében 15 munkanap.

(2) A 92. § (2) bekezdése szerinti tartós igénybevétel esetén a rendkívüli pihenõnapokat az országos parancsnok

engedélyezi.”

46. § A Hszt. a következõ 258. §-sal egészül ki:

„258. § A megyei és a budapesti rendõrfõkapitány, valamint a rendõrkapitány és a határrendészeti kirendeltség

vezetõje 5 évre nevezhetõ ki vezetõi beosztásába. A kinevezés azonos szolgálati helyen egy alkalommal, 5 évvel

hosszabbítható meg.”

47. § A Hszt. XX. Fejezete a következõ alcímmel és a 276/C–276/I. §-sal egészül ki:

„Az Országgyûlési Õrség hivatásos állományára vonatkozó szabályok
276/C. § A 92. § (2) bekezdése szerinti tartós igénybevétel esetén a rendkívüli pihenõnapokat az Országgyûlési Õrség

parancsnoka engedélyezi.

276/D. § (1) A szolgálati viszonyt létesítõ személyt, aki még nem rendelkezik az Országgyûlési Õrségnél elõírt

szakképzettséggel – a feltételek biztosítása mellett – megfelelõ határidõ kitûzésével kötelezni kell a szakképzettség

megszerzésére. Ha ennek az elõírt határidõben nem tesz eleget, a szolgálati viszonya az 59. § (1) bekezdés b) pontja

alapján megszûnik.

(2) Az Országgyûlési Õrség hivatásos állományának szakképzettséggel nem rendelkezõ tagja önálló intézkedésre nem

jogosult, szolgálatba történõ beosztására az Országgyûlési Õrség hivatásos állományú, szakképzettséggel rendelkezõ

tagjának alárendelten vagy kötelékben alkalmazva kerülhet sor.

276/E. § A 85. § alapján elrendelt szolgálatteljesítési idõbeosztást – a 87. § (1) bekezdésben meghatározott eseteket

kivéve – az illetékes szolgálati elöljáró köteles azt megelõzõen legalább egy héttel közölni az Országgyûlési Õrség

hivatásos állományú tagjával.

276/F. § Az Országgyûlési Õrség 86. § (6) bekezdése szerinti ünnepnapja április 24-e, Szent György napja.

276/G. § Az Országgyûlési Õrség hivatásos állományával kapcsolatos humánigazgatási feladatok ellátásában

az Országgyûlés Hivatala is részt vesz.

276/H. § Az Országgyûlési Õrség hivatásos állománya vonatkozásában az Országgyûlési Õrség parancsnoka

gyakorolja az alábbi, e törvényben a miniszter számára biztosított munkáltatói jogokat:

a) elsõ tiszti kinevezés,

b) ezredesi elõléptetés,

c) fõtiszt, tiszt soron kívüli elõléptetése,

d) ezredesi beosztásokba történõ kinevezés, felmentés, megbízás,

e) rendfokozatot vagy szolgálati viszonyt érintõ fegyelmi fenyítés kiszabása fõtiszt, tiszt esetében,

f) fõtiszt, tiszt hazai tanintézet alaptagozatára, tanfolyamaira történõ vezénylése.

276/I. § (1) Az Országgyûlési Õrség a 199. § (1) bekezdésében meghatározottaktól eltérõen központi személyügyi

nyilvántartást nem vezet.

(2) A 66/A–66/D. §-ban az országos parancsnokság részére meghatározott feladatokat és hatásköröket

az Országgyûlési Õrség személyügyi szerve teljesíti és gyakorolja.”

48. § A Hszt. 290. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„290. § A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok igazgatóit 14 munkanap vezetõi pótszabadság illeti meg.”

49. § A Hszt. 303. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„303. § A 42. § (2) bekezdés f) pontja alapján a hivatásos állomány tagja a fogvatartottak kötelezõ foglalkoztatására

létrehozott gazdálkodó szervezetnél is teljesíthet szolgálatot. A hivatásos állomány 42. § (2) bekezdés b) pont

bd) alpontja, valamint f) pontja alapján a fogvatartottak kötelezõ foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó

szervezethez vezényelt tagja foglalkoztatásával kapcsolatos költségek a vezénylõ szervet terhelik.”
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50. § A Hszt. 326. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A tényleges hivatásos szolgálati viszonyban töltött idõ a hivatásos állományba vétel napjától a szolgálati viszony

megszûnésének napjáig tart. A tényleges hivatásos szolgálati idõbe a 2012. január 1-je elõtt hatályos szabályok alapján

számított kedvezményes szolgálati idõt is be kell számítani.”

51. § (1) A Hszt. a következõ 341/A. §-sal egészül ki:

„341/A. § A 29. § (3) bekezdés f) pontja szerinti tagozatot képviselõ közgyûlési tagokat elõször 2013. március 31-ig kell

megválasztani azzal, hogy a 30. § (1) bekezdésétõl eltérõen, megbízatásuk nem 5 évig tart, hanem megegyezik

a 2013. január 1-jén a 29. § (3) bekezdés a)–e) pontja szerinti tagozatot képviselõ tagok megbízatásának

idõtartamával.”

(2) A Hszt. a következõ 341/E. §-sal egészül ki:

„341/E. § A 258. §-t a 2013. január 1-jét követõ vezetõi kinevezések esetében kell alkalmazni.”

52. § (1) A Hszt. 342. § (1) bekezdése a következõ k) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben részletesen szabályozza:)

„k) a lakástulajdon megszerzéséhez nyújtott hitelintézeti kölcsön igénybevételének támogatása esetén a kölcsön

feltételeit és igénybevételére vonatkozó rendelkezéseket;”

(2) A Hszt. 342. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben részletesen szabályozza:)

„l) a rendészeti alap- és szakvizsgára vonatkozó követelményeket, a vizsgáztatás rendjét és e vizsgák alóli mentesítést,

valamint a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságra, a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi névjegyzékére és

a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékére vonatkozó rendelkezéseket.”

(3) A Hszt. 342. § (1) bekezdése a következõ o) és p) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben részletesen szabályozza:)

„o) az Európai Unió vagy nemzetközi szervezetek által finanszírozott fejlesztési programban szakértõként részt vevõ

hivatásos állományú szolgálati viszonyára és sajátos jogállására vonatkozó rendelkezéseket;

p) a teljesítményértékelés kötelezõ elemeit és a teljesítményértékelés szintjeit, valamint a kötelezõ elemek

alkalmazásához kapcsolódó eljárás részletes szabályait.”

(4) A Hszt. 342. § (2) bekezdés 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az általa irányított vagy felügyelt fegyveres szerv tekintetében rendeletben

szabályozza:)

„1. a szolgálati viszony létesítésének, módosításának, megszüntetésének eljárási rendjét, a személyügyi igazgatás

rendjét, azokat a szolgálati beosztásokat, amelyek pályázat útján tölthetõk be, a pályázat kiírásának és elbírálásának

rendjét, a 42. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szerveknél, valamint a Miniszterelnökségnél

vezényléssel betölthetõ szolgálati beosztásokat és azok számát, azokat a szolgálati beosztásokat, amelyek a rendõrség

különleges állományában határozott idejû szolgálati viszonyban tölthetõk be, az elõmenetel részletes szabályait,

a minõsítés készítésének szabályait, a visszavétel, az áthelyezés, a megbízás, a fegyveres szerven belüli vezénylés

feltételeit, eljárási rendjét, a munkáltatói intézkedések kiadásának rendjét, a beosztási kategóriákba történõ besorolás

és az elõresorolás rendjét, az illetménykiegészítésre jogosító szervek, szervezeti egységek meghatározását;”

(5) A Hszt. 342. § (2) bekezdés 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az általa irányított vagy felügyelt fegyveres szerv tekintetében rendeletben

szabályozza:)

„4. az illetménypótlékra jogosító beosztást, tevékenységet, az illetménypótlék tényleges mértékét e törvény szerinti

alsó és felsõ határ között, azokat a szolgálati beosztásokat, amelyekben az idegen nyelv használata szükséges,

valamint, ahol az idegen nyelv ismerete a szolgálati beosztással járó feladat, a ritka és a kettõnél több nyelv

használatáért adható kiegészítõ nyelvpótlék mértékét, továbbá a képzettségi és munkaköri pótlékra vonatkozó

részletes szabályokat;”

(6) A Hszt. 342. § (2) bekezdése a következõ 16. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az általa irányított vagy felügyelt fegyveres szerv tekintetében rendeletben

szabályozza:)

„16. az utánpótlási és vezetõi adatbank vezetésének elrendelését és az adatkezelés részletes szabályait,

a vezetõkiválasztási eljárás részletes szabályait, a kezelt adatoknak a vezetõk kiválasztása során történõ

felhasználásának szabályait;”
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(7) A Hszt. 342. § (2) bekezdése a következõ 22. és 23. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az általa irányított vagy felügyelt fegyveres szerv tekintetében rendeletben

szabályozza:)

„22. a méltatlansági eljárás részletes szabályait;

23. a teljesítményértékelés ajánlott elemeit, valamint az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó részletes eljárási

szabályokat, a szervezeti teljesítményértékelés és a szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok

figyelembevételének szabályait, a minõsítés tartalmi és eljárási szabályait.”

(8) A Hszt. 342. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a fegyveres szervnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások

beosztási kategóriába sorolását, a beosztásban elérhetõ rendfokozatot, valamint a betöltéséhez szükséges

képzettségi, végzettségi feltételeket rendeletben – a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok esetében utasításban –

állapítsa meg.”

(9) A Hszt. 342. §-a a következõ (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) Felhatalmazást kap a Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai

felsõoktatásról szóló törvényben meghatározott, a rendészeti felsõoktatás felügyeletét gyakorló miniszter, hogy

az NKE-n rendszeresített hivatásos szolgálati beosztásokat, továbbá azok beosztási kategóriába sorolását rendeletben

állapítsa meg.”

53. § A Hszt. 343. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E törvény 84/A. §-a az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a részmunkaidõs foglalkoztatásról kötött

keretmegállapodásról szóló, 1997. december 15-i 97/81/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

54. § (1) A Hszt. 8. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hszt. 10. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

55. § (1) A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 1. § b) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

(E törvény hatálya)

„b) a kormányhivatal és a központi hivatal területi, helyi szerve, a megyei, fõvárosi kormányhivatal, továbbá a Kormány

által intézményfenntartásra kijelölt szerv,”

(terjed ki.)

(2) A Kttv. 1. § e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény hatálya)

„e) a helyi önkormányzat képviselõ-testületének polgármesteri hivatala, közterület-felügyelete, a közös

önkormányzati hivatala (a továbbiakban: képviselõ-testület hivatala) köztisztviselõjének és közszolgálati

ügykezelõjének közszolgálati jogviszonyára”

(terjed ki.)

56. § (1) A Kttv. 3. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) A politikai vezetõk állami vezetõi szolgálati jogviszonyára a 26–50. §, 53. §, 55–73. §, 80–88. §, 98. §, 100. §

(1) bekezdés, 101. §, 116–130. §, 133–142. §, 150. §, 154–159. §, 181–183. §, 190–191. §, 195–225. § kivételével

e törvény kormányzati szolgálati jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni. A politikai

vezetõ, valamint a munkáltató az állami vezetõi szolgálati jogviszonyból származó igényt a 238. § megfelelõ

alkalmazásával érvényesítheti.”

(2) A Kttv. 3. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Törvény eltérõ rendelkezése hiányában az állami intézményfenntartó központ kormánytisztviselõjének,

kormányzati ügykezelõjének kormányzati szolgálati jogviszonyára is e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”

57. § A Kttv. 8. §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A (3) bekezdésben foglaltakon túlmenõen abban az esetben is köthetõ megbízási, illetve vállalkozási szerzõdés,

ha a Külügyminisztérium folyamatos mûködéséhez szükséges feladatellátás indokolja.”
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58. § A Kttv. 14. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Egyoldalú jognyilatkozatból csak az e törvényben, e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban és közszolgálati

szabályzatban meghatározott esetben származhatnak jogok vagy kötelezettségek.”

59. § (1) A Kttv. 29. § (6) bekezdés r) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az MKK)

„r) tagot delegál a Közigazgatási Továbbképzési Kollégiumba;”

(2) A Kttv. 31. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az Országos Közgyûlés:

a) saját tagjai közül megválasztja az elnökét, alelnökeit, az Országos Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottság, valamint

az Országos Etikai Bizottság elnökét és tagjait;

b) megalkotja az Alapszabályt és a Választási Szabályzatot;

c) gyakorolja az MKK-nak az e törvényben, valamint az Alapszabályban meghatározott feladat- és hatásköreit;

d) megválasztja a fõtitkárt.”

60. § A Kttv. 39 . §-a a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) Nem nevezhetõ ki kormánytisztviselõnek a 7. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott öregségi nyugdíjra való

jogosultsággal rendelkezõ személy, kivéve ha a Kormány a munkáltató kérelmére hozzájárul a kormánytisztviselõ

foglalkoztatásához.”

61. § A Kttv. 47. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az ösztöndíjas jogviszonyra

a) megfelelõen alkalmazni kell e törvény 9. §-át, 10. § (1) és (3) bekezdését, 11. §-át, 12. § (1) bekezdését, 13. §

(1) bekezdését, 14. §-át, 15. §-át, 18. §-át, 19–25. §-át, 43. § (1) bekezdés b), d) és f) pontját, 49. § (1) bekezdését, 58. §-át,

74. §, 75. § (1) bekezdés a)–b) és e)–j) pontját, valamint (2)–(5) bekezdését, 76. § (1) bekezdését, 78–79. §-át, 89. §

(1) bekezdését, 91. § (1) és (3) bekezdését, 92. § (1), (3) és (8) bekezdését, továbbá (2) bekezdés a) pontját, 93. §-át, 94. §

(1) bekezdését, 95. § (1) és (4) bekezdését, 99. §-át, 101. § (1) és (6)–(7) bekezdését, 102. §-át, 103. § (6) bekezdését,

104. § (1) bekezdését, 105–106. §-át, 115. § (1) bekezdés a) pontjából a rendes munkaidõ nyilvántartására vonatkozó és

c) pontjában foglalt szabályokat, 143. §-át, 144. § (3) bekezdés a) és d) pontját, 145. §-át, 146. § (4)–(7) bekezdését,

147. §-át, 149. §-át, 160–161. §-át, 163–175. §-át, 192. §-át, 238. §-át,

b) ahol e törvény

ba) illetményt említ, azon ösztöndíjat;

bb) kinevezést vagy kinevezési okmányt említ, azon ösztöndíjas jogviszonyt létrehozó szerzõdést;

bc) kormányzati szolgálati vagy közszolgálati jogviszonyt említ, ott ösztöndíjas jogviszonyt;

bd) kormánytisztviselõt, köztisztviselõt vagy közszolgálati tisztviselõt említ, ott ösztöndíjast;

be) munkáltatót említ, azon befogadó intézményt;

bf) munkát, munkavégzést, munkakört említ, azon szakmai gyakorlatot;

bg) szabadságot említ, azon távollétet

kell érteni.”

62. § A Kttv. 58. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Nem kell a kormánytisztviselõ beleegyezése, ha – a kormányzati szolgálati jogviszony, a feladatkör, a munkavégzés

helye szerinti település és az illetmény megváltozása nélkül, ide nem értve a 134. § alapján járó illetménykiegészítés

megváltozását – az államigazgatási szerv személyében jogutódlás miatt bekövetkezett változás indokolja a kinevezés

módosítását.”

63. § (1) A Kttv. 60. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A kormánytisztviselõ a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését egy évvel megelõzõen az (1) bekezdés

j) pontja szerinti feltétel ellenõrzése céljából a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél a megszerzett szolgálati idejérõl

hatósági bizonyítvány kiállítását kéri. Nem kell kérelmezni a hatósági bizonyítvány kiállítását, ha a nyugdíjbiztosítási

igazgatási szerv korábban meghozott határozata az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idõ meglétét

igazolja. A kormánytisztviselõ a szolgálati idõrõl kiállított hatósági bizonyítvány vagy más határozat másolatát – a rá

irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését legalább három hónappal megelõzõen – benyújtja a munkáltatónak.
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A munkáltató az így tudomására jutott személyes adatokat az (1) bekezdés j) pontjában meghatározott feltétel

teljesülésének ellenõrzése céljából, legfeljebb a 184. § (4) bekezdésében meghatározott ideig kezelheti.”

(2) A Kttv. 60. §-a a következõ (7)–(10) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A kormánytisztviselõ az (1) bekezdés j) pontjában meghatározott kérelmét a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár

betöltésének napját megelõzõ harmadik hónap utolsó napjáig írásban nyújthatja be a munkáltatóhoz . A határidõ

elmulasztása miatt igazolás benyújtásának nincs helye, ebben az esetben a kormánytisztviselõ jogviszonya annak

a hónapnak az utolsó napján szûnik meg, amikor a kormánytisztviselõ a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt

betöltötte és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idõt megszerezte.

(8) Ha a munkáltató egyetért a kormánytisztviselõ jogviszonyának fenntartásával, a munkáltató kikéri a Kormány

véleményét a kormánytisztviselõ jogviszonyának fenntartásáról.

(9) Az (1) bekezdés j) pontjában meghatározottak szerint a munkáltató akkor tarthatja fenn a jogviszonyt, ha

a Kormány egyetért a jogviszony fenntartásával. A Kormány véleménye köti a munkáltatót a döntésének

meghozatalában.

(10) Ha a munkáltató a kormánytisztviselõ jogviszonyát nem tartja fenn, a kormánytisztviselõ kormányzati szolgálati

jogviszonya az errõl hozott döntés kézhezvétele hónapjának vagy – ha az késõbbi idõpontra esik – annak a hónapnak

az utolsó napján szûnik meg, amikor a kormánytisztviselõ a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és

az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idõt megszerezte.”

64. § A Kttv. 79. § k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint a 79. § a következõ l) ponttal egészül ki:

(A kormánytisztviselõ mentesül a rendelkezésre állási, illetõleg munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól)

„k) e törvényben, e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint a közszolgálati szabályzatban

meghatározott idõtartamra,

l) a munkáltató engedélye alapján.”

65. § (1) A Kttv. 80. §-a a következõ (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a közszolgálati továbbképzési rendszer mûködtetése során

a) ellátja a továbbképzési programok fejlesztésével összefüggõ feladatokat,

b) ellátja a közszolgálati továbbképzési és vezetõképzési programok megvalósításával összefüggõ feladatokat,

c) ellátja a továbbképzési programok minõségügyi követelményeinek biztosításával összefüggõ feladatokat,

d) tervszerûen és rendszeresen gondoskodik a továbbképzések során közremûködõ oktatók és vizsgáztatók szakmai,

oktatás-módszertani és felnõttoktatói továbbképzésérõl,

e) mûködteti a továbbképzési programok minõsítésének rendszerét.

(2b) A kormánytisztviselõ a (2a) bekezdésben meghatározott feladatok ellátásában, a közszolgálati tisztviselõk

továbbképzésének keretein belül oktatói, tananyag-fejlesztõi, illetve oktatásszervezõi feladatra munkaviszonyt is

létesíthet.”

(2) A Kttv. 80. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Ha az (1) és (2) bekezdésben meghatározott képzés távoktatási módszertanra épül, a munkáltató munkaidõn túl

tanulás céljából köteles biztosítani – a munkáltató által meghatározott helyen és módon – a kormánytisztviselõ

felkészülését támogató technikai feltételeket.”

66. § A Kttv. 87. § (2) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a vezetõi munkakört betöltõ kormánytisztviselõ a munkáltatói jogkör

gyakorlójának az elõzetes engedélye alapján]

„g) lehet felsõoktatási intézmény oktatási feladatokat is ellátó belsõ szervezeti egységének vezetõje.”

67. § A Kttv. 144. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A kormánytisztviselõt, ha a 79. § j) vagy l) pontja alapján mentesül a munkavégzés alól, a kiesett munkaidõre

megállapodásuk szerint illeti meg díjazás.”

68. § A Kttv. 152. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„152. § (1) A kormánytisztviselõ részére további, visszatérítendõ, illetve vissza nem térítendõ szociális jóléti, kulturális,

egészségügyi juttatás biztosítható. Ilyen juttatás lehet különösen:

a) lakhatási, lakásépítési és -vásárlási támogatás,
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b) albérleti díj hozzájárulás,

c) családalapítási támogatás,

d) szociális támogatás,

e) illetményelõleg,

f) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás,

g) üdülési támogatás.

(2) Az (1) bekezdés a)–f) pontjaiban foglalt juttatás mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint

a visszatérítés szabályait a hivatali szervezet vezetõje állapítja meg.

(3) A kormánytisztviselõ, a vele közös háztartásban élõ házastársa, élettársa, valamint eltartott gyermeke

– a kormánytisztviselõ teljesítménye alapján, a Kormány által meghatározott rendben – üdülési támogatásban

részesíthetõ. Az üdülési támogatást a kormánytisztviselõt a 151. § szerint megilletõ cafetéria-juttatás éves összegébe

nem kell beszámítani.

(4) A nyugállományú kormánytisztviselõ a szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság alapján pénzbeli vagy

természetbeni támogatásban részesíthetõ.

(5) Az elhunyt kormánytisztviselõt a hivatali szerv vezetõje a közszolgálat halottjává nyilváníthatja. Az elhunyt

nyugalmazott kormánytisztviselõ akkor nyilvánítható a közszolgálat halottjává, ha jogviszonyát nem

büntetõeljárásban hozott bírói ítélet alapján vagy méltatlanság jogcímén történõ felmentéssel, vagy fegyelmi eljárás

eredményeként szüntették meg.

(6) A szerv megszûnése esetén az (5) bekezdésben meghatározott feladatot a jogutód szerv, ennek hiányában

a felettes vagy az általa kijelölt szerv látja el.

(7) Az (5) és (6) bekezdésekben meghatározott szerv a közszolgálat halottjává nyilvánított személy temetési költségeit

részben vagy egészben átvállalja.”

69. § A Kttv. 153. §-a a következõ (3)–(12) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A (2) bekezdés a)–d) pontjaiban foglalt feltételek teljesülését, valamint a kezességvállalás alapjául szolgáló

jogviszony fennállását a kormánytisztviselõ esetében az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetõje,

szakmai vezetõ esetében az államigazgatási szerv vezetõje igazolja.

(4) A (2) bekezdés e) pontjában foglalt feltétel teljesülését a kormánytisztviselõ, szakmai vezetõ hatósági

bizonyítvánnyal igazolja, a (2) bekezdés f) pontjában foglalt feltétel teljesülésérõl a kormánytisztviselõ, szakmai vezetõ

a kölcsönt nyújtó hitelintézetnek nyilatkozik.

(5) Amennyiben a kormánytisztviselõ, szakmai vezetõ állami készfizetõ kezességet igényel, a munkáltatói jogkör

gyakorlójának köteles bejelenteni a hitelszerzõdés megkötését követõ öt munkanapon belül

a) a hitelszerzõdést kötõ hitelintézet nevét, székhelyét, címét;

b) az állami kezességvállalással biztosított hitel mértékét;

c) a hitel lejártának idõpontját.

A fenti adatokban bekövetkezett változásokról a kormánytisztviselõ, szakmai vezetõ haladéktalanul köteles

tájékoztatni a munkáltatói jogkör gyakorlóját.

(6) Amennyiben a kormánytisztviselõ, szakmai vezetõ jogviszonya a 42. § (8) bekezdés, 60. § (1) bekezdés c) és i) pontja,

(2) bekezdés c) pontja, 63. § (2) bekezdés a) pontja alapján szûnik meg, az állami kezességgel biztosított kölcsön még

fennálló összege után a központi költségvetés javára – a hitelintézet útján – egyszeri kezességvállalási díjat kell

fizetnie. A kezességvállalási díj mértéke a kezességgel biztosított kötelezettség összegének 2%-a.

(7) Amennyiben a kormánytisztviselõ, szakmai vezetõ jogviszonya a 60. § (2) bekezdés a) pontja alapján szûnik meg,

a (6) bekezdés szerinti kezességvállalási díjat nem kell megfizetni, ha a munkáltató és a kormánytisztviselõ vagy

a munkáltató és a szakmai vezetõ errõl írásban megállapodnak.

(8) A munkáltatói jogkör gyakorlója a kormánytisztviselõ, szakmai vezetõ jogviszonyának (6) bekezdés szerinti, illetve

eltérõ megállapodás hiányában a (7) bekezdés szerinti megszûnése esetén errõl 8 napon belül értesíti

a kormánytisztviselõ, szakmai vezetõ által az (5) bekezdés alapján bejelentett hitelintézetet.

(9) A hitelintézet megállapítja, és 8 napon belül írásban közli a kormánytisztviselõvel, szakmai vezetõvel a (6) bekezdés

szerint megfizetendõ kezességvállalási díj összegét, amelyet a kormánytisztviselõ, szakmai vezetõ a hitelintézeti

értesítés kézhezvételétõl számított 30 napon belül a folyósító hitelintézet részére megfizet.

(10) Ha a kormánytisztviselõ, szakmai vezetõ a (6) bekezdés szerinti fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy

a hitelintézet errõl, valamint a kormánytisztviselõ, szakmai vezetõ adatairól 8 napon belül értesíti az állami

adóhatóságot.
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(11) A hitelintézet a negyedévet követõ hónap 15. napjáig tájékoztatja a kincstárat a kormánytisztviselõknek, szakmai

vezetõknek nyújtott kölcsönök állami kezességvállalással érintett részének negyedév végén fennálló állományáról,

valamint e kölcsönök számáról. Az adatgyûjtés és adatszolgáltatás egyedi azonosításra alkalmatlan módon történhet.

(12) Amennyiben az állam a készfizetõ kezességvállalás alapján a kormánytisztviselõ, szakmai vezetõ helyett

a kezességvállalással biztosított – a hitelintézetnek meg nem térülõ – összeget kifizette, illetve a (6) bekezdés szerinti

egyszeri kezességvállalási díj megfizetését a kormánytisztviselõ, szakmai vezetõ elmulasztotta, akkor

a kormánytisztviselõ, szakmai vezetõ ezen tartozásai az állammal szembeni köztartozásnak minõsülnek, amelyet

az illetékes állami adóhatóság adók módjára hajt be.”

70. § A Kttv. a következõ 153/A. §-sal egészül ki:

„153/A. § (1) A kormánytisztviselõ számára – a Kormány által meghatározott rendben – magántulajdonú lakás

megszerzéséhez igénybe vett hitelintézeti kölcsönhöz támogatás nyújtható.

(2) A kormánytisztviselõ a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott

hitelintézetnél – önerõ biztosítása nélkül, amennyiben a Kormány által rendeletben meghatározott feltételeknek

megfelel – magántulajdonú lakás építéséhez vagy vásárlásához forintalapú lakáscélú kölcsönszerzõdés megkötését

kezdeményezheti.”

71. § A Kttv. „Adatkezelés” alcíme a következõ 183/A. §-sal egészül ki:

„183/A. § (1) A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal az igazságügyi szolgálatok pártfogó felügyelõi, jogi

segítségnyújtási, áldozatsegítési feladatokat ellátó kormánytisztviselõinek 6. mellékletben meghatározott adatait

a kormánytisztviselõk munkavégzésével összefüggésben belépési jogosultságot biztosító igazolványok kibocsátása,

nyilvántartása és bevonása céljából kezeli.

(2) A 6. melléklet szerinti adatokat, az abban bekövetkezõ változásokat, valamint a kormányzati szolgálati jogviszony

megszûnésére vagy a kormánytisztviselõ tartós távollétére vonatkozó adatokat a pártfogó felügyelõi, jogi

segítségnyújtási, áldozatsegítési feladatokat ellátó kormánytisztviselõt alkalmazó államigazgatási szerv hivatali

szervezetének vezetõje köteles a közszolgálati alapnyilvántartás adatai alapján továbbítani az (1) bekezdésben

meghatározott adatkezelõ részére.

(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba – az eljárásban indokolt mértékig – saját adatai tekintetében kizárólag

a kormánytisztviselõ jogosult betekinteni, illetve abból adatokat átvenni.”

72. § A Kttv. 190. §-a a következõ (14) bekezdéssel egészül ki:

„(14) A Kormánytisztviselõi Döntõbizottság a jogellenes jogviszony megszüntetésének jogkövetkezményeirõl

a 193–194. §-okban meghatározottak szerint dönt.”

73. § A Kttv. 212. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Ha a szakmai vezetõ kinevezésérõl, a kormányzati szolgálati jogviszonyának e tisztségébõl felmentéssel vagy

e tisztségérõl lemondással való megszûnésének megállapításáról szóló okiratban a megbízatás keletkezésének vagy

megszûnésének idõpontja naptári napként van meghatározva, a szakmai vezetõ a megjelölt naptári nap kezdetén lép

hivatalba, illetve megbízatása a megjelölt naptári nap végén szûnik meg.”

74. § (1) A Kttv. 215. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A közigazgatási államtitkárt a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök határozatlan idõre nevezi ki.

A miniszterelnök kinevezésre vonatkozó javaslatát a miniszternek a közigazgatási minõségpolitikáért és

személyzetpolitikáért felelõs miniszter útján tett kezdeményezése alapján teszi meg. A közigazgatási

minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter a kezdeményezésre észrevételt tehet.”

(2) A Kttv. 215. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A közigazgatási államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonyával kapcsolatos munkáltatói jogokat – az e tisztségbe

való kinevezés és az abból való felmentés kivételével – a miniszter gyakorolja. A kormányzati szolgálati jogviszonyból

származó igények érvényesítése érdekében indított eljárásban munkáltatóként a miniszter jár el.”

75. § (1) A Kttv. 216. § (1) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:

(A közigazgatási államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonya megszûnik:)

„e) hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel.”
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(2) A Kttv. 216. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A közigazgatási államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonya megszüntethetõ:

a) áthelyezéssel,

b) e tisztségérõl történõ lemondással,

c) e tisztségébõl történõ felmentéssel.”

76. § A Kttv. 217. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„217. § (1) A közigazgatási államtitkár e tisztségérõl a miniszterelnök útján a köztársasági elnökhöz intézett írásbeli

nyilatkozatával bármikor lemondhat. A nyilatkozatot a közigazgatási államtitkár a miniszterhez juttatja el, aki azt

haladéktalanul továbbítja a miniszterelnöknek.

(2) A közigazgatási államtitkár lemondása esetén a megbízatás megszûnésének idõpontját a miniszterelnök

javaslatára a köztársasági elnök határozza meg, az azonban nem lehet késõbbi a lemondásnak a köztársasági elnökkel

történõ közlését követõ harmincadik napnál. A lemondási idõ a megbízatás megszûnésének napján kezdõdik.

(3) Ha a közigazgatási államtitkár e tisztségét legalább három évig betöltötte, a lemondási idõ a megbízatás

megszûnésétõl számított három hónap, ha e tisztsége három évnél hamarabb szûnt meg, de azt legalább egy évig

betöltötte, a lemondási idõ negyvenöt nap, ha e tisztségét egy évnél rövidebb ideig töltötte be, a lemondási idõ

tizenöt nap. A lemondási idõ idõtartama alatt a közigazgatási államtitkár a munkavégzési kötelezettség alól mentesül.”

77. § (1) A Kttv. 218. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A közigazgatási államtitkárt e tisztségébõl a köztársasági elnök menti fel a miniszterelnöknek a miniszter

véleménye kikérését követõen tett javaslatára. A felmentést nem kell megindokolni.

(2) A közigazgatási államtitkár számára e tisztségébõl történõ felmentését megelõzõen – kivéve, ha arra

nyugdíjjogosultság miatti kérelem alapján kerül sor vagy a közigazgatási államtitkár a felmentés közlésének

idõpontjában nyugdíjasnak minõsül – végzettségének és szakképzettségének, szakképesítésének megfelelõ vezetõi

munkakört kell felajánlani a miniszter felügyelete vagy irányítása alatt álló valamely központi államigazgatási szervnél.

A közigazgatási államtitkár a felajánlott munkakör elfogadásáról öt munkanapon belül írásban nyilatkozik

a miniszternek.”

(2) A Kttv. 218. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Ha a közigazgatási államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonya a 216. § (1) bekezdés a)–b) vagy d) pontja, illetve

(2) bekezdés a)–b) pontja alapján szûnik meg, a megbízatás megszûnésének tényét a miniszterelnök elõterjesztésére

a köztársasági elnök állapítja meg.”

(3) A Kttv. 218. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A közigazgatási államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonyának megszûnésével vagy megszüntetésével

kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket a köztársasági elnök határozata alapján a miniszter teszi meg.”

(4) A Kttv. 218. §-a a következõ (9)–(11) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A miniszter köteles kezdeményezni a miniszterelnöknél a közigazgatási államtitkár felmentését, ha a közigazgatási

államtitkár az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és rendelkezik az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati

idõvel.

(10) Nem kell alkalmazni a (9) bekezdést, ha a közigazgatási államtitkár a kinevezésekor betöltötte az öregségi

nyugdíjkorhatárt, és rendelkezett az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idõvel.

(11) A közigazgatási államtitkárnak a miniszter (9) bekezdés szerinti kezdeményezésére történõ felmentése esetén

a (2)–(5) bekezdést nem kell alkalmazni.”

78. § (1) A Kttv. 220. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium

közigazgatási államtitkára a javaslat megküldésétõl számított tizenöt napon belül kifogással élhet vagy továbbítja azt

a miniszterelnöknek.”

(2) A Kttv. 220. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A helyettes államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonyával kapcsolatos munkáltatói jogokat – az e tisztségbe

való kinevezés és az abból való felmentés kivételével – a közigazgatási államtitkár gyakorolja. A Miniszterelnökségen

mûködõ helyettes államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonyával kapcsolatos munkáltatói jogokat – az e tisztségbe

való kinevezés és az abból való felmentés kivételével – a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár gyakorolja.”
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79. § (1) A Kttv. 221. § (1) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:

(A helyettes államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonya megszûnik:)

„e) hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel.”

(2) A Kttv. 221. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A helyettes államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonya megszüntethetõ:

a) áthelyezéssel,

b) tisztségérõl történõ lemondással,

c) tisztségébõl történõ felmentéssel.”

80. § A Kttv. 222. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„222. § (1) A helyettes államtitkár e tisztségérõl a miniszter útján a miniszterelnökhöz intézett írásbeli nyilatkozatával

bármikor lemondhat. A Miniszterelnökségen mûködõ helyettes államtitkár a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

útján juttatja el lemondását a miniszterelnökhöz.

(2) A helyettes államtitkár lemondása esetén a megbízatás megszûnésének idõpontját a miniszter javaslatára

a miniszterelnök határozza meg, az azonban nem lehet késõbbi a lemondásnak a miniszterelnökkel való közlését

követõ harmincadik napnál. A lemondási idõ a megbízatás megszûnésének napján kezdõdik.

(3) Ha a helyettes államtitkár e tisztségét legalább három évig betöltötte, a lemondási idõ a megbízatás

megszûnésétõl számított három hónap, ha e tisztsége három évnél hamarabb szûnt meg, de azt legalább egy évig

betöltötte, a lemondási idõ negyvenöt nap, ha e tisztségét egy évnél rövidebb ideig töltötte be, a lemondási idõ

tizenöt nap. A lemondási idõ idõtartama alatt a helyettes államtitkár a munkavégzési kötelezettség alól mentesül.”

81. § (1) A Kttv. 223. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A miniszter bármikor javaslatot tehet a miniszterelnöknek a helyettes államtitkár e tisztségébõl történõ

felmentésére. A Miniszterelnökségen mûködõ helyettes államtitkár e tisztségbõl történõ felmentésére

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár tehet javaslatot. A felmentést nem kell megindokolni. A helyettes államtitkár

felmentésére egyebekben a 218. § (2)–(5) bekezdésének rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.”

(2) A Kttv. 223. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Ha a helyettes államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonya a 221. § (1) bekezdés a)–b) vagy d) pontja, illetve

(2) bekezdés a)–b) pontja alapján szûnik meg, a megbízatás megszûnésének tényét a miniszter elõterjesztésére

a miniszterelnök állapítja meg; a Miniszterelnökségen mûködõ helyettes államtitkár esetében az elõterjesztést

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár teszi meg.”

(3) A Kttv. 223. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A helyettes államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonyának megszûnésével vagy megszüntetésével

kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket a miniszterelnök határozata alapján a közigazgatási államtitkár

– a Miniszterelnökségen mûködõ helyettes államtitkár esetében a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár – teszi meg.”

(4) A Kttv. 223. §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A miniszter köteles kezdeményezni a miniszterelnöknél a helyettes államtitkár felmentését, ha a helyettes

államtitkár az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és rendelkezik az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati

idõvel.

(6) Nem kell alkalmazni az (5) bekezdést, ha a helyettes államtitkár a kinevezésekor betöltötte az öregségi

nyugdíjkorhatárt, és rendelkezett az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idõvel.”

82. § A Kttv. „A közszolgálati jogviszony létesítése, besorolás” alcíme a következõ 228/A. §-sal egészül ki:

„228/A. § Az öregségi nyugdíjra való jogosultsággal rendelkezõ köztisztviselõ foglalkoztatása tekintetében a 39. §

(6a) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a közszolgálati jogviszony létesítésérõl különösen indokolt

esetben, a köztisztviselõi jogviszonyt létesítõ személy kérelmére a munkáltatói jogkör gyakorlója saját hatáskörben

dönt.”

83. § A Kttv. 229. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az öregségi nyugdíjra való jogosultsággal rendelkezõ köztisztviselõ továbbfoglalkoztatása tekintetében a 60. §

(8) és (9) bekezdését nem kell alkalmazni.”
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84. § A Kttv. 232. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az 54. § alapján nem minõsül kiküldetésnek, ha a köztisztviselõ a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó

településen látja el munkaköri feladatait.”

85. § A Kttv. 248. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az 54. § alapján nem minõsül kiküldetésnek, ha a jegyzõ, aljegyzõ a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó

településen látja el munkaköri feladatait.”

86. § A Kttv. 249. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„249. § (1) Amennyiben a közös önkormányzati hivatal megszûnik, illetve a közös önkormányzati hivatalba tartozó

önkormányzatok megváltoznak – ideértve, ha területszervezési intézkedés következtében új önkormányzat jön létre –

és e változás következtében a jegyzõi tisztségre új pályázat kiírására kerül sor, vagy a polgármesteri hivatal megszûnik

és az érintett önkormányzat részvételével közös önkormányzati hivatal alakul, ez olyan átszervezésnek minõsül, amely

alapján a jegyzõ közszolgálati jogviszonya felmentéssel a 63. § (1) bekezdés c) pontja alapján szüntethetõ meg.

(2) Ha a közös önkormányzati hivatal megszûnésének idõpontjában a jegyzõ felmentési védelem alatt áll, akkor

a jegyzõ jogviszonyának megszüntetésérõl szóló intézkedést a megszûnt közös önkormányzati hivatalt alkotó

önkormányzatok polgármesterei legkorábban a felmentési védelem lejártát követõ napon hozhatják meg.

(3) A 73. § és a 181. § nem alkalmazható a jegyzõ (ideértve a fõjegyzõt is) tekintetében.”

87. § A Kttv. 251. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„251. § Másik jegyzõ helyettesítése céljából – a fõvárosi, megyei kormányhivatal vezetõje által történõ kinevezés

esetén – a jegyzõ további egy közszolgálati jogviszonyt létesíthet. A helyettesítésre létesített jogviszony tekintetében

a 6. § 1. pontban meghatározott alapvetõ munkáltatói jogokat a fõvárosi, megyei kormányhivatal vezetõje gyakorolja,

az egyéb munkáltatói jogokat a polgármesterek megállapodásukban foglaltak szerint gyakorolják.”

88. § (1) A Kttv. 253. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Nem jogosult a jegyzõ a címzetes fõjegyzõi címre, ha a jegyzõi közszolgálati jogviszonya – a (4) bekezdésben

foglalt eseteket kivéve – megszûnt.”

(2) A Kttv. 253. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) E § alkalmazásában a jegyzõn a fõjegyzõt is érteni kell.”

89. § A Kttv. 255. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A közös önkormányzati hivatal jegyzõje, illetve a városi (megyei jogú városi) jegyzõ illetményének az (1) bekezdés,

256. § (1) bekezdése szerinti megállapításánál a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések együttes

lakosságszámát, illetve az érintett város és községek együttes lakosságszámát kell alapul venni.”

90. § (1) A Kttv. 256. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A jegyzõ, fõjegyzõ vezetõi illetménypótlékra jogosult, amelynek mértéke:)

„d) a megyei jogú város, fõvárosi kerület jegyzõjének és a megyei jegyzõnek az alapilletménye 40%-a,”

(2) A Kttv. 256. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) A közös önkormányzati hivatal jegyzõje a vezetõi illetménypótlékon felül közös önkormányzati hivatal jegyzõi

illetménypótlékra jogosult, amelynek mértéke:

a) két községbõl álló közös önkormányzati hivatal esetén az alapilletményének 10%-a,

b) három községbõl álló közös önkormányzati hivatal esetén az alapilletményének 15%-a,

c) négy vagy több községbõl álló közös önkormányzati hivatal esetén az alapilletményének 25%-a.

(3) A városi (megyei jogú városi) jegyzõ a vezetõi illetménypótlékon felül közös önkormányzati hivatal jegyzõi

feladat-illetménypótlékra jogosult, amelynek mértéke:

a) a székhelyén kívül egy község esetén az alapilletményének 5%-a,

b) a székhelyén kívül két község esetén az alapilletményének 10%-a,

c) a székhelyén kívül három vagy több község esetén az alapilletményének 20%-a.”

(3) A Kttv. 256. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A kistérségi tárulás székhelytelepülésének jegyzõje számára vezetõi illetménypótlék állapítható meg, amelynek

mértéke nem haladhatja meg az alapilletményének 40%-át.”
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91. § (1) A Kttv. 259. § (1) bekezdés 5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)

„5. megállapítsa a közszolgálati tisztviselõk

a) teljesítményértékelésének kötelezõ elemeit,

b) teljesítményértékelésének ajánlott elemeit, továbbá

c) teljesítményértékelésének, minõsítésének a rendjére, eljárására és szintjeire vonatkozó részletes szabályokat;”

(2) A Kttv. 259. § (1) bekezdés 6. pontja a következõ f) és g) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)

(megállapítsa)

„f) az üdülési támogatásra,

g) a magántulajdonú lakás megszerzéséhez nyújtott hitelintézeti kölcsön feltételeire és igénybevételére”

(vonatkozó részletes szabályokat;)

(3) A Kttv. 259. § (1) bekezdés 10. pont c) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)

(megállapítsa)

„c) a központi államigazgatási szervekre, azok területi és helyi szerveire nézve igazgatási területenként az igazgatási

szünet idõtartamára,”

(vonatkozó részletes szabályokat.)

(4) A Kttv. 259. § (1) bekezdés 12. pontja a következõ c) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)

(megállapítsa)

„c) a részmunkaidõben történõ foglalkoztatás lehetõségével összefüggõ munkáltatói kötelezettségeket, valamint

az atipikus foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségeket;”

(5) A Kttv. 259. § (1) bekezdése a következõ 18. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)

„18. állapítsa meg a gyermek születése esetén az apát megilletõ pótszabadsággal összefüggõ költségek megtérítésére

vonatkozó szabályokat.”

(6) A Kttv. 259. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap az igazságügyért felelõs miniszter, hogy)

„a) a pártfogó felügyelõi, jogi segítségnyújtási, áldozatsegítési feladatokat ellátó szervek foglalkoztatottjainak

igazolványára vonatkozó szabályokat,”

(rendeletben állapítsa meg.)

(7) A Kttv. 259. § (5) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter, hogy rendeletben

állapítsa meg)

„c) a közszolgálati tisztviselõk

ca) teljesítményértékelése eredményének súlyozására vonatkozó,

cb) teljesítményértékelésének ajánlott elemeihez, valamint minõsítéséhez kapcsolódó értékelési lapokat és

az értékelõ lapokkal összefüggõ,

cc) teljesítményértékelésének módszertanára vonatkozó

részletes szabályokat.”

92. § A Kttv. 261. §-a a következõ g)–j) ponttal egészül ki:

(E törvény az Európai Unió következõ uniós jogi aktusainak való megfelelést szolgálja:)

„g) a Tanács 92/85/EGK irányelve (1992. október 19.) a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók

munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönzõ intézkedések bevezetésérõl (tizedik egyedi

irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében),

h) a Tanács 2003/9/EK irányelve (2003. január 27.) a menedékkérõk befogadása minimumszabályainak

megállapításáról,

i) a Tanács 2004/83/EK irányelve (2004. április 29.) a harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan

személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeirõl és

az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról,
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j) a Tanács 2005/85/EK irányelve (2005. december 1.) a menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó

tagállami eljárások minimumszabályairól.”

93. § (1) A Kttv. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(2) A Kttv. a 4. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

3. Egyes kapcsolódó törvények módosítása

94. § Az országgyûlési képviselõk javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény a következõ 7/A. §-sal egészül ki:

„7/A. § A háznagy képviselõ e törvény alapján javadalmazásra nem jogosult.”

95. § A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi

LXXVIII. törvény 87. § (1) bekezdése a következõ m) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány tagja, hogy az általa vezetett minisztériummal, a felügyelete vagy irányítása alá tartozó

központi költségvetési szervekkel közszolgálati jogviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló más jogviszonyban álló

személyek elhelyezéséhez szükséges állami lakásokra és helyiségekre, továbbá a bérlõkijelölési és a bérlõkiválasztási jog

gyakorlására – e törvény keretei között – rendeletben határozza meg)

„m) a lakás és helyiség – ideértve a bérlõkijelölési joggal érintett helyiség – elidegenítésének szabályait.”

96. § A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Felhatalmazást kap a rendészetért felelõs miniszter, hogy az Országgyûlés elnöke véleménye kikérésével

rendeletben határozza meg az Országgyûlési Õrség tekintetében a munkavégzésre irányuló jogviszonyban, szolgálati

viszonyban kifejtett munkatevékenységre vonatkozóan e törvényben meghatározottaktól eltérõ munkavédelmi

követelményeket, eljárási szabályokat, tevékenységek veszélyességi osztályba sorolását, továbbá a balesetek,

a foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek bejelentésére, kivizsgálására és minõsítésére vonatkozó

szabályokat.”

97. § (1) A Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 92. § (1) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(1) Akinek a IV–V. Fejezetben – a 46/A–46/C. § kivételével –, valamint a VI. Fejezetben meghatározott kötelezettség

megsértése, a rendõri intézkedés, annak elmulasztása, a kényszerítõ eszköz alkalmazása (e fejezet alkalmazásában

a továbbiakban együtt: intézkedés) alapvetõ jogát sértette, választása szerint

a) panasszal fordulhat az intézkedést foganatosító rendõri szervhez vagy

b) kérheti, hogy – amennyiben a panasz elintézése nem tartozik más eljárás hatálya alá – panaszát a Testület által

lefolytatott vizsgálatot követõen, az érintett rendõri szerv kilététõl függõen

ba) az országos rendõrfõkapitány,

bb) a belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv fõigazgatója vagy

bc) a terrorizmust elhárító szerv fõigazgatója

bírálja el.”

(2) Az Rtv. 93/A. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A Testület a panaszt kilencven nap alatt vizsgálja meg, amely határidõbe nem számít bele a tényállás tisztázásához

szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedõ idõ. A Testület az állásfoglalását külsõ

befolyástól mentesen alakítja ki. A Testület az állásfoglalását megküldi az országos rendõrfõkapitány, valamint a belsõ

bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv fõigazgatója és a terrorizmust elhárító szerv fõigazgatója

számára.”

(3) Az Rtv. 93/A. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Az országos rendõrfõkapitány, a belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv fõigazgatója,

a terrorizmust elhárító szerv fõigazgatója, illetve az intézkedést foganatosító szerv vezetõje döntéseinek

megküldésével tájékoztatja a Testületet azokban az ügyekben, amelyekben a Testület állásfoglalást alakított ki.”
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98. § A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 23/A. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Budai Központi Kerületi Bíróság a Kormánytisztviselõi Döntõbizottság keresettel nem támadott kötelezést

tartalmazó határozatát, valamint a Kormánytisztviselõi Döntõbizottság keresettel nem támadott határozatával

jóváhagyott egyezséget végrehajtási záradékkal látja el.”

99. § A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 19. § (1) bekezdése a következõ m) ponttal

egészül ki:

[A nyilvántartásból igényelheti(k):]

„m) az Országgyûlési Õrség a személyvédelmi és létesítménybiztosítási feladatai ellátásához szükséges adatokat;”

100. § A személy- és tárgykörözésrõl szóló 2001. évi XVIII. törvény 25. §-a a következõ m) ponttal egészül ki:

(A nyilvántartásban a körözött személyekkel, holttestekkel, illetve tárgyakkal kapcsolatban kezelt adatok igénylésére

jogosultak:)

„m) az Országgyûlési Õrség az Országgyûlésrõl szóló törvényben meghatározott személy- és létesítményvédelmi

feladatainak ellátásához.”

101. § (1) A lõfegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 2004. évi XXIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 1. § (2) bekezdés a) pontja

a következõ af) alponttal egészül ki:

(Törvény eltérõ rendelkezésének hiányában e törvény)

(hatálya nem terjed ki)

„af) az Országgyûlési Õrség”

(által jogszerûen birtokolt lõfegyverekre, lõszerekre és egyéb fegyverekre, valamint ezeknek a felsorolt szervek által történõ

megszerzésére és az általuk üzemeltetett lõterekre,)

(2) Az Ftv. 6. § (1) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:

(Az 5. § (2) bekezdésében meghatározott adatok az alábbi szervezeteknek továbbíthatók:)

„d) az Országgyûlési Õrség személyvédelmi és létesítménybiztosítási feladatainak ellátásához.”

102. § Nem lép hatályba az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban, 2000. december 14-én létrejött, a nemzetközi

szervezett bûnözés elleni Egyezménynek a tûzfegyverek, azok részei és alkatrészei, valamint a lõszerek tiltott

elõállítása és kereskedelme elleni fellépésrõl szóló, 2001. május 31-én elfogadott Jegyzõkönyve kihirdetésérõl szóló

2011. évi XLVIII. törvény 6. § (2) bekezdése.

103. § (1) A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvénnyel összefüggõ átmeneti, módosuló és hatályát vesztõ szabályokról,

valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény (a továbbiakban: átmeneti törvény) 2. §

(8) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:

(Törvény eltérõ rendelkezése hiányában, ahol jogszabály)

„d) kormánytisztviselõi jogviszonyt említ, azon kormányzati szolgálati jogviszonyt”

(is megfelelõen érteni kell.)

(2) Az átmeneti törvény a következõ 19/A. §-sal egészül ki:

„19/A. § (1) Az egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggõ törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXIV. törvénnyel

[72. §, 98. §, 109. § (2) bekezdés 15., 17., 18., és 29. pontja] megállapított Kormánytisztviselõi Döntõbizottságra

vonatkozó szabályokat a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.

(2) 2013. július 1-jéig teljesítményértékelés, minõsítés hiányában szakmai munka értékelést kell lefolytatni.

(3) A kistérségi társulás székhely településének jegyzõje a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdésében meghatározott felülvizsgálat lezárásáig jogosult az egyes szolgálati

jogviszonnyal összefüggõ törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXIV. törvény hatálybalépését megelõzõen

hatályos Kttv. rendelkezése szerint a vezetõi illetménypótlékára.”

(3) Az átmeneti törvény 1. alcíme a következõ 19/B. §-sal és 19/C. §-sal egészül ki:

„19/B. § (1) Ha a kormánytisztviselõ, kormányzati ügykezelõ – ideértve azt a kormánytisztviselõt, kormányzati

ügykezelõt is, akinek a jogviszonya fenntartásáról a munkáltató a Kttv. 60. § (1) bekezdés j) pontja alapján döntött – a rá

irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 2013. június 29-éig betölti és rendelkezik az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges

szolgálati idõvel, kormányzati szolgálati jogviszonya a Kttv. 60. § (1) bekezdés j) pontja alapján 2013. június 30-án

megszûnik.
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(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen nem szûnik meg a kormánytisztviselõ, kormányzati ügykezelõ

jogviszonya, ha a kormánytisztviselõ, kormányzati ügykezelõ 2013. március 31-éig benyújtott kérelmére a munkáltató

a Kttv. 60. § (1) bekezdés j) pontja alapján a kormánytisztviselõ, kormányzati ügykezelõ jogviszonyának fenntartásáról

– a Kttv. 60. § (8) és (9) bekezdésében meghatározottak szerint – 2013. június 29-éig dönt.

(3) Ha a munkáltató 2013. június 29-éig nem hoz döntést a kormánytisztviselõ, kormányzati ügykezelõ jogviszonyának

fenntartásáról, a kormánytisztviselõ, kormányzati ügykezelõ kormányzati szolgálati jogviszonya a jogviszony

fenntartása iránti kérelem elutasítása esetén a döntés kézhezvétele hónapjának utolsó napján szûnik meg.

(4) Ha a kormánytisztviselõ, kormányzati ügykezelõ a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 2013. június 29-éig betölti,

2013. február 1-jéig a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél hatósági bizonyítvány kiállítását kéri arról, hogy

rendelkezik az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idõvel. Ebben az esetben a nyugdíjbiztosítási igazgatási

szerv egyeztetési eljárást nem folytat le. A hatósági bizonyítványt a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv 2013. február

28-áig állítja ki. A hatósági bizonyítványt a kormánytisztviselõ, kormányzati ügykezelõ 2013. március 31-éig nyújtja be

a munkáltatónak.

(5) Nem kell kérelmezni a (4) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány kiállítását, ha a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv

korábban meghozott határozata az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idõ meglétét igazolja.

A kormánytisztviselõ, kormányzati ügykezelõ a szolgálati idõrõl korábban kiállított határozat másolatát 2013. március

31-éig benyújtja a munkáltatónak.

(6) A munkáltató a (4) és (5) bekezdés alapján tudomására jutott személyes adatot az (1) bekezdésben meghatározott

feltételek ellenõrzése céljából, legfeljebb a Kttv. 184. § (4) bekezdésében meghatározott ideig kezelheti.

19/C. § A Kttv.-nek az egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggõ törvények módosításáról szóló 2012. évi

CCXIV. törvénnyel megállapított 218. § (10) bekezdését és 223. § (6) bekezdését az egyes szolgálati jogviszonnyal

összefüggõ törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXIV. törvény hatályba lépését követõen kinevezett helyettes

államtitkárra és közigazgatási államtitkárra kell alkalmazni.”

104. § Az Országgyûlésrõl szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogytv.) 145. §-a a következõ (2a) bekezdéssel

egészül ki:

„(2a) A háznagy javadalmazása megegyezik a miniszternek a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány

tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott – alapilletménybõl, illetménykiegészítésbõl,

vezetõi illetménypótlékból álló – illetményével, illetve egyéb, a miniszter részére jogszabályban biztosított juttatással.

A háznagyi megbízatás idõtartama a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság szempontjából heti 40 órás

foglalkoztatással járó munkaviszonyban töltött idõnek minõsül, illetve nyugdíjra jogosító szolgálati idõnek számít.”

105. § (1) Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységérõl, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés

elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény (a továbbiakban: rendészeti törvény) 2. §-a

a következõ szöveggel lép hatályba:

„2. § E törvény alkalmazásában:

a) törvényben meghatározott feladataival összefüggõ jogellenes cselekményen

aa) a természetvédelmi õr, az önkormányzati természetvédelmi õr esetében a természet védelmérõl szóló törvényben,

ab) a mezõõr, a hegyõr esetében a fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi és a mezei õrszolgálatról szóló

törvényben,

ac) a hivatásos vadász esetében a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvényben,

ad) közterület-felügyelõ esetében a közterület-felügyeletrõl szóló törvényben,

ae) a halászati õr esetében a halászatról és a horgászatról szóló törvényben,

af) az erdõvédelmi szolgálat tagja, az erdészeti szakszemélyzet, a jogosult erdészeti szakszemélyzet esetében

az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló törvényben

meghatározott közigazgatási bírsággal sújtható cselekményeket,

b) illetékességi területen

ba) a természetvédelmi õr tekintetében a nemzeti park igazgatóság mûködési területét,

bb) az önkormányzati természetvédelmi õr tekintetében a helyi jelentõségû védett természeti területet,

bc) a mezõõr tekintetében a települési önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó termõföldeket,

bd) a hegyõr tekintetében a hegyközség mûködési területéhez tartozó szõlõt,

be) a hivatásos vadász tekintetében a vadászterületet és a közforgalom elõl elzárt magánutat,

bf) a halászati õr tekintetében a halászati vízterületet, halastavat, valamint annak partját,
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bg) erdészeti szakszemélyzet és jogosult erdészeti szakszemélyzet tekintetében az erdõt, erdõgazdálkodási

tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületet és az erdészeti magánutat,

bh) az erdõvédelmi szolgálat tekintetében az erdészeti hatóság illetékességi területét

kell érteni.”

(2) A rendészeti törvény 8. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„8. § (1) A rendészeti feladatokat ellátó személy részére – igazgatási szolgáltatási díj ellenében – a szolgálati

igazolványt, valamint a szolgálati jelvényt a rendõrség a munkáltató kezdeményezésére állítja ki.

(2) Ha a rendészeti feladatokat ellátó személynek a jogviszonya az 5. §-ban vagy törvényben meghatározott okból

megszûnik, a munkáltató a rendészeti feladatokat ellátó személy szolgálati igazolványát és szolgálati jelvényét

bevonja és a rendõrség tájékoztatásával egyidejûleg a szolgálati igazolványt és a szolgálati jelvényt megküldi.

(3) A rendõrség haladéktalanul, de legkésõbb a tudomásra jutástól számított tizenöt napon belül a szolgálati

igazolványt és a szolgálati jelvényt visszavonja, ha

a) a (2) bekezdésben meghatározottak szerint a rendészeti feladatokat ellátó személy jogviszonya megszûnt,

b) a szolgálati igazolványban szereplõ adatok megváltoztak,

c) a 7. § (1) bekezdésében meghatározott körülmény bekövetkezett, vagy

d) az 1. § (1) bekezdés g) és h) pontja szerinti személy szakszemélyzeti jogosultsága a külön jogszabály szerinti okból

megszûnt.

(4) Az 1. § (1) bekezdés g) és h) pontja alá tartozó személy esetében az (1) és (2) bekezdésben, valamint a 7. §

(1) bekezdésében foglaltak tekintetében munkáltató helyett az erdészeti hatóság jár el.”

(3) A rendészeti törvény 9. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(1) Az általános rendõrségi feladatok ellátásra létrehozott szerv központi szerve (a továbbiakban: központi szerv)

a rendészeti feladatokat ellátó személy számára kiadott szolgálati igazolványról, valamint az egyedi azonosító

számmal ellátott szolgálati jelvényrõl az 5. § (2)–(3) bekezdésében meghatározott alkalmazást kizáró okok ellenõrzése,

a szolgálati igazolványok hitelességének és a rendészeti feladatokat ellátó személy azonosításának céljából

nyilvántartást vezet.”

(4) A rendészeti törvény 13. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„13. § A rendészeti feladatokat ellátó személy törvényben meghatározott feladatainak ellátása során a testi épséghez,

a személyes szabadsághoz, valamint a tulajdonhoz fûzõdõ jogokat az e törvényben foglaltak szerint korlátozhatja.”

(5) A rendészeti törvény 22. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a következõ szöveggel lép hatályba:

„(4) Akinek az e törvény, a személy- és vagyonõr esetében a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói

tevékenység szabályairól szóló törvény szerinti kényszerítõ eszköz alkalmazása jogát vagy jogos érdekét sértette”

(6) A rendészeti törvény 22. § (5) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(5) A (4) bekezdés szerint a panasz elbírálására jogosultnál a panaszt a kényszerítõ eszköz alkalmazásától, ha pedig

a panasz elõterjesztõje az õt ért jogsérelemrõl késõbb szerzett tudomást, a tudomásszerzéstõl számított nyolc napon,

de legkésõbb a kényszerítõ eszköz alkalmazásának idõpontjától számított három hónapon belül lehet elõterjeszteni.”

(7) A rendészeti törvény 25. § e) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

(Felhatalmazást kap a rendészetért felelõs miniszter, hogy)

„e) a kényszerítõ eszközök típusaira, fajtáira és az alkalmazásukra, valamint a kényszerítõ eszköz alkalmazását követõ

jelentéstétel és kivizsgálás rendjére vonatkozó részletes szabályokat,”

(rendeletben állapítsa meg.)

(8) A rendészeti törvény 27. § (1) és (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(1) A törvény hatálybalépését követõen az 5. §-ban meghatározott bûncselekmények elkövetését az e törvény

hatálybalépése elõtt létesített foglakoztatási jogviszonyok tekintetében, mint alkalmazást kizáró feltételt figyelembe

kell venni.

(2) Az e törvény hatálybalépésekor már rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a személy- és vagyonõrök

2014. január 1-ig kötelesek az e törvényben meghatározott képzési és vizsgáztatási követelményeknek eleget tenni.”

(9) A rendészeti törvény 27. §-a a következõ (4) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(4) Az e törvény hatálybalépésekor a rendészeti feladatokat ellátó személy által használt szolgálati igazolvány és

jelvény visszavonásig, de legkésõbb 2013. május 1-ig érvényes.”

(10) A rendészeti törvény 28. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(2) Az Rtv. 7. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv kizárólagos hatáskörrel ellátja az 1. § (2) bekezdés

14. pontjában meghatározott feladatokat. Ennek keretében:)
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„b) elvégzi

ba) a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvényben meghatározott, az államigazgatási szervvel kormányzati szolgálati

jogviszonyban álló kormánytisztviselõk és kormányzati ügykezelõk, valamint a központi államigazgatási szervekrõl,

valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 6. §

(1) bekezdés e) pontjában meghatározott állami vezetõk,

bb) a rendõrség, az Országgyûlési Õrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv,

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állományú

tagjai, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény hatálya alá

tartozó hivatásos állomány Nemzeti Biztonsági Felügyelethez (a továbbiakban: NBF) és a Szervezett Bûnözés elleni

Koordinációs Központhoz vezényelt tagjai,

bc) a bb) alpontban meghatározott szervek, valamint a Kormány által rendeletben meghatározott befogadó állomás

közalkalmazotti jogviszonyban álló tagjai, valamint

bd) a Kormány által a Ksztv. alapján nemzetbiztonsági célból létrehozott kabinet, valamint az annak munkáját segítõ

testület – politikai vezetõnek nem minõsülõ – tagjai, továbbá a tagok helyettesítésére jogosult és a titkársági

feladatokat ellátó személyek

[a ba)–bd) alpontban meghatározottak a továbbiakban együtt: védett állomány] megbízhatósági vizsgálatát, ””

106. § A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelmérõl szóló 2012. évi

CXXXIV. törvény 1. § (3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(3) E törvény hatálya nem terjed ki a dohánytermékek nemzetközi közforgalmú repülõtéren a repülésre

nyilvántartásba vett induló utasok tartózkodására szolgáló helyen kialakított, kizárólag nem helyben fogyasztásra

történõ értékesítést végzõ üzlet és az üzlet áruellátását biztosító raktár együttes területén, valamint

a büntetés-végrehajtási intézetek területén történõ kiskereskedelmi értékesítésére.”

4. Záró rendelkezések

107. § (1) Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2012. december 31-én lép hatályba és az országgyûlési

képviselõk következõ általános választását követõen megalakuló Országgyûlés alakuló ülésének napját követõ napon

hatályát veszti.

(2) Az 1. § (2) bekezdése, a 2–19. §, 21–95. §, a 97–101. §, a 103. §, a 104. §, a 109. § (1) és (2), (4)–(7) bekezdése, a 110. §

(1)–(7) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. § (1) bekezdése, valamint a 109. § (8) bekezdés a) pontja 2013. január 2-án lép hatályba.

(4) A 96. § és a 109. § (3) bekezdése 2013. március 1-jén lép hatályba.

(5) A 20. § 2013. július 1-jén lép hatályba.

(6) A 110. § (8) bekezdése az országgyûlési képviselõk következõ általános választását követõen megalakuló

Országgyûlés alakuló ülésének napján lép hatályba.

108. § E törvény

a) 94. §-a az Alaptörvény 4. cikk (5) bekezdése alapján sarkalatosnak,

b) 97. §-a, 105. § (10) bekezdése és 109. § (4) bekezdés b)–e) pontja az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján

sarkalatosnak,

c) 104. §-a, 109. § (8) bekezdés b) és c) pontja és 110. § (8) bekezdése az Alaptörvény 5. cikk (7) bekezdése alapján

a jelen lévõ országgyûlési képviselõk kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek

minõsül.

109. § (1) A Hszt.

1. 2. § b) pontjában az „önálló állománytáblával” szövegrész helyébe az „önálló állománytáblázattal”;

2. 16. § (1) bekezdésében a „tartózkodási helyét, ahol szükség esetén értesíthetõ vagy elérhetõ” szövegrész helyébe

az „elérhetõségét”;

3. 29/A. § (4) bekezdés s) pontjában a „Rendészeti Szakvizsga Bizottság” szövegrész helyébe a „Rendészeti Alap- és

Szakvizsga Bizottság”;

4. 29/C. § (8) bekezdésében az „összesen öt tagból” szövegrész helyébe az „összesen hat tagból”;
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5. 29/C. § (9) bekezdésében a „tagozatonként négy, összesen húsz tagból” szövegrész helyébe az „a 29. §

(3) bekezdés a)–e) pontja szerinti tagozatonként négy, valamint a 29. § (3) bekezdés f) pontja szerinti tagozat

esetében egy, összesen huszonegy tagból”;

6. 29/C. § (10) bekezdésében az „összesen öt alelnök” szövegrész helyébe az „összesen hat alelnök”;

7. 29/C. § (13) bekezdésében a „70/A. §” szövegrész helyébe a „70/B. §”;

8. 30. § (2) bekezdésében a „tagozatonként tíz, összesen ötven tagból” szövegrész helyébe az „a 29. § (3) bekezdés

a)–e) pontja szerinti tagozatonként tíz, a 29. § (3) bekezdés f) pontja szerinti tagozat esetében három, összesen

ötvenhárom tagból”;

9. 30/B. § (3) bekezdésében a „rendõrséggel” szövegrész helyébe a „rendõrséggel vagy a Nemzeti Adó- és

Vámhivatallal”;

10. 34/B. § (2) bekezdésében az „állományilletékes parancsnok által vezetett, önálló állománytáblával rendelkezõ

szervenként” szövegrész helyébe a „szervezeti egységenként”;

11. 37. § (1) bekezdésében a „37 évnél nem idõsebb” szövegrész helyébe az „a hivatásos szolgálati viszony felsõ

korhatárát még el nem érõ”;

12. 37/A. § (1) bekezdés g) pontjában az „illetve az 56. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján” szövegrész helyébe

az „az 56. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja, vagy az 56. § (2) bekezdés e) pontja alapján”;

13. 37/A. § (2) bekezdésében az „a munkáltató eltekinthet,” szövegrész helyébe az „az állományilletékes parancsnok

eltekinthet, ha a mentesítés már bekövetkezett.”;

14. 40. § (1) bekezdésében az „A nem katonai vagy rendvédelmi oktatási intézménybõl” szövegrész helyébe

az „A nem rendvédelmi oktatási intézményben végzett, vagy nem pályakezdõ,”;

15. 44. § i) pontjában a „245/D. § (2) és (5) bekezdés” szövegrész helyébe a „75/B. § (5) és (7) bekezdés”;

16. 50. §-át megelõzõ alcím címében a „Megbízás” szövegrész helyébe a „Megbízás helyettesítésre”;

17. 50. § (2) bekezdésében az „idõtartama az egy évet nem haladhatja meg.” szövegrész helyébe az „idõtartama

az egy évet nem haladhatja meg. Az illetmény nélküli szabadságon távollevõ helyettesítése az illetmény nélküli

szabadság tartamára szólhat.”;

18. 51. § (2) bekezdésében az „az azzal kapcsolatos kötelezettségek õt nem terhelik.” szövegrész helyébe az „az azzal

kapcsolatos kötelezettségek õt nem terhelik. Ha a szünetelésre a próbaidõ alatt kerül sor, a szünetelés tartama

a próbaidõbe nem számít be.”;

19. 56. § (1) bekezdés d) pontjában a „berendelés, más szervhez vezénylés, illetve nemzetközi szervezetnél végzett

tevékenység” szövegrész helyébe a „más szervhez vezénylés, valamint külföldre vezénylés”;

20. 56. § (2) bekezdés c) pontjában a „245/D. § (2) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe a „75/B. § (4) bekezdése

szerinti”;

21. 56. § (6) bekezdésében a „37/B. § (2) bekezdés b) pontjában” szövegrész helyébe a „37/B. § (3) bekezdés

b) pontjában”, illetve a „katonai bûncselekmény miatt” szövegrész helyébe a „katonai büntetõeljárásban”;

22. 58. § (2) bekezdés a) pontjában az „az 56. § (2) bekezdés b) pontja alapján alkalmatlanná vált, és” szövegrész

helyébe az „az 56. § (2) bekezdés b) pontja alapján alkalmatlanná, vagy az 56. § (2) bekezdés e) pontja alapján

méltatlanná vált, vagy”;

23. 62. § (1) bekezdésében az „53. § b), f)–g), 56. § (2) b) vagy” szövegrész helyébe az „az 53. § b), f) vagy g) pontja,

az 56. § (2) bekezdés b) vagy e) pontja, vagy”;

24. 63. § (6) bekezdés b) pontjában az „alkalmatlansága miatt” szövegrész helyébe az „alkalmatlansága vagy

méltatlansága miatt”;

25. 66/A. § (2) bekezdés c) pontjában a „legalább 25 év” szövegrész helyébe a „legalább – a 341/D. § szerint

megállapított – 25 év”;

26. 76. § (1) bekezdésében a „beosztásba kell kinevezni” szövegrész helyébe a „beosztásba lehet kinevezni”;

27. 101. § (4) bekezdésében a „szakmai munkája értékelése” szövegrész helyébe a „teljesítményértékelése”;

28. 102. § (2) bekezdésében az „alkalmatlanság” szövegrész helyébe a „vezetõi kinevezés visszavonása, vezetõi

kinevezésrõl történõ lemondás, alkalmatlanság”;

29. 115/A. § (6) bekezdésében a „b) pontja alapján” szövegrész helyébe a „b) vagy e) pontja alapján”;

30. 119. § (2) bekezdésében az „azt a szabálysértését” szövegrész helyébe az „azt a szabálysértését – a szabálysértési

elzárással is büntethetõ szabálysértés kivételével –”;

31. 123. § (2) bekezdésében a „kiszabható pénzbírság összegét.” szövegrész helyébe a „kiszabható pénzbírság

összegét, ha pedig a szabálysértés miatt helyszíni bírság is kiszabható és a hivatásos állomány tagja
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a szabálysértés elkövetését elismeri, a pénzbírság mértéke nem haladhatja meg a helyszíni bírság jogszabályban

meghatározott mértékét.”;

32. 149. § (3) bekezdésében az „56. § (6) bekezdése” szövegrész helyébe az „56. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja”;

33. XIX/A. Fejezet címében a „NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL” szövegrész helyébe a „NEMZETI ADÓ- ÉS

VÁMHIVATAL, VALAMINT AZ ORSZÁGGYÛLÉSI ÕRSÉG”;

34. 245/A. §-ában a „valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,

valamint az Országgyûlési Õrség”;

35. XX. Fejezet címében a „RENDÕRSÉG” szövegrész helyébe a „RENDÕRSÉG, AZ ORSZÁGGYÛLÉSI ÕRSÉG”;

36. 246. §-ban a „rendõrség” szövegrész helyébe a „rendõrség, az Országgyûlési Õrség”;

37. 306. § (2) bekezdésében a „13/A. §-ában” szövegrész helyébe a „13/B. §-ában”;

38. 341/C. § (1) bekezdésében a „vele szemben a 37/A. §-ban meghatározott kizáró ok csak újabb bûncselekmény

elkövetése esetén alkalmazható” szövegrész helyébe az „a 37/B. § (2) bekezdés b) pontja alapján a nem

kifogástalan életvitel megállapításának csak a 2011. január 1-jét követõen elkövetett bûncselekmény esetén van

helye”;

39. 2. számú melléklet B:33 mezõjében a „külszolgálatra történõ vezénylése” szövegrész helyébe a „3 hónapot

meghaladó idõtartamú külszolgálatra vezénylése”;

40. 7. számú melléklet VIII. pontjában az „alá-fölérendeltségi, elszámolási” szövegrész helyébe a „közvetlen irányítási,

felügyeleti”

szöveg lép.

(2) A Kttv.

1. 3. § (5) bekezdésében a „80. § (2) bekezdésének” szövegrész helyébe a „80. § (2) és (3) bekezdésének”,

2. 67. § (2) bekezdésében, 129. § (7) bekezdés b) pontjában, 185. § (3) bekezdésében, 186. § (1) bekezdésében, 187. §

(2) bekezdésében és 204. § (6) bekezdésében a „kormánytisztviselõi jogviszonyban” szövegrész helyébe

a „kormányzati szolgálati jogviszonyban”,

3. 69. § (9) bekezdés d) pontjában a „szûnt meg és az új munkáltatóval a 72. § szerint foglalkoztatásra irányuló

jogviszonyt létesít” szövegrész helyébe az „alakult át”,

4. 76. § (2) bekezdésében az „Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a kormánytisztviselõ” szövegrész helyébe

az „A kormánytisztviselõ”,

5. 79. § i) pontjában a „bíróság vagy hatóság” szövegrész helyébe a „bíróság vagy hatóság vagy Kormánytisztviselõi

Döntõbizottság”,

6. 84. § (1) bekezdésében, 86. § (2) bekezdésében és 88. §-ában a „kormánytisztviselõi jogviszony” szövegrész

helyébe a „kormányzati szolgálati jogviszony”,

7. 86. § (1) bekezdésében a „kormánytisztviselõi jogviszonyának” szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati

jogviszonyának”,

8. 86. § (1) és (2) bekezdésében, 204. § (3) bekezdésében a „kormánytisztviselõi jogviszonya” szövegrész helyébe

a „kormányzati szolgálati jogviszonya”,

9. 118. § (4) bekezdésében a „hivatalos kiküldetés” szövegrész helyébe a „hivatalos kiküldetés, valamint a tartós

külszolgálat”,

10. 118. § (9) bekezdésében az „az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság (a továbbiakban: OKV) elnöksége”

szövegrész helyébe az „a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium” szöveg, az „Az OKV elnöksége” szövegrész

helyébe az „A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium”,

11. 118. § (12) bekezdésében az „Az OKV elnöke” szövegrész helyébe az „A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium”,

12. 125. § (4) és (5) bekezdésében az „OKV elnökségi” szövegrész helyébe a „Közigazgatási Továbbképzési

Kollégiumi”,

13. 129. § (2) bekezdésben az „az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnökségének” szövegrész helyébe

az „a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium”,

14. 130. § (3) bekezdésében a „négy” szövegrész helyébe a „kettõ”,

15. 133. § (6) bekezdésében a „119. § szerinti átsorolásra” szövegrész helyébe a „119. § szerinti átsorolásra vagy tartós

külszolgálatra történõ kirendelésre”,

16. 180. § (1) bekezdés f) pontjában a „bíróság,” szövegrész helyébe a „bíróság, illetve a közszolgálati panasz kapcsán

a Kormánytisztviselõi Döntõbizottság,”,

17. 189. § (1) bekezdésében a „kormánytisztviselõi jogviszonyra” szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati

jogviszonyra”,
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18. 190. § (2) bekezdésében a „döntésével szemben a kormánytisztviselõ” szövegrész helyébe a „döntésével szemben

a kormánytisztviselõ, illetve a munkáltató”,

19. 190. § (9) bekezdésében a „harminc napon” szövegrész helyébe a „hatvan napon”,

20. 204. § (6) bekezdésében a „kormánytisztviselõi jogviszonyt” szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati

jogviszonyt”,

21. 213. § (1) bekezdésében a „87. §-ának” szövegrész helyébe a „87. §-nak”,

22. 214. § (4) bekezdésében a „60–73. §” szövegrész helyébe a „60–67. §, 68. § (1), (3)–(6) bekezdése, 69–73. §”,

23. 218. § (6) bekezdésében az „indítvány kézhezvételétõl” szövegrész helyébe a „közléstõl”,

24. 233. § (4) és (5) bekezdésében az „OKV elnökségi” szövegrész helyébe a „Közigazgatási Továbbképzési

Kollégiumi”,

25. 234. § (2) bekezdésében a „Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál” szövegrész helyébe a „Nemzeti Média- és

Hírközlési Hatóságnál, valamint az Országgyûlési Õrségnél”,

26. 247. § (1) bekezdés a) pontjában, (3) bekezdés a) pontjában, (4) bekezdésben az „az OKV elnöksége” szövegrész

helyébe az „a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium”,

27. 247. § (4) és (5) bekezdésében, 255. § (3) bekezdésében a „képviselõ-testület” szövegrész helyébe

a „polgármester”,

28. 253. § (5) bekezdésében a „képviselõ-testület” szövegrész helyébe a „polgármester”,

29. 255. § (1) bekezdés e) pontjában a „megyei fõjegyzõnek” szövegrész helyébe a „megyei jegyzõnek”,

30. 259. § (1) bekezdés 9. pontjában a „mûködését támogató szervezetre,” szövegrész helyébe a „mûködését

támogató szervezetre, eljárási határidõkre,”,

31. 259. § (4) bekezdésében a „köztisztviselõk” szövegrész helyébe a „közszolgálati tisztviselõk”,

32. 259. § (5) bekezdés b) pontjában a „kormánytisztviselõi jogviszonnyal” szövegrész helyébe a „kormányzati

szolgálati jogviszonnyal”

szöveg lép.

(3) A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény

a) 9. § (3) bekezdésében

aa) az „a rendvédelmi szerveknél” szövegrész helyébe az „a rendvédelmi szerveknél, az Országgyûlési

Õrségnél”,

ab) az „a feladatkörében érintett miniszter által kiadott külön jogszabály” szövegrész helyébe

az „a feladatkörében érintett miniszter – az Országgyûlési Õrség tekintetében a rendészetért felelõs

miniszter – által kiadott külön jogszabály”;

b) 86. § (1) bekezdése e) pontjában az „a rendvédelmi szervekre” szövegrész helyébe az „a rendvédelmi szervekre,

az Országgyûlési Õrségre”;

c) 87. § 9. pontjában az „a rendvédelmi szerveknél” szövegrész helyébe az „a rendvédelmi szerveknél,

az Országgyûlési Õrségnél”;

d) 88. § (2) bekezdés a) pontjában a „rendvédelmi szervek” szövegrész helyébe a „rendvédelmi szervek,

az Országgyûlési Õrség”

szöveg lép.

(4) Az Rtv.

a) 4/A. § (4) bekezdésében a „berendelt” szövegrész helyébe a „vezényelt”,

b) 7. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „a hivatásos állomány Nemzeti Biztonsági Felügyelethez

(a továbbiakban: NBF) vezényelt tagjai” szövegrész helyébe az „a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak

szolgálati viszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó hivatásos állomány Nemzeti Biztonsági Felügyelethez

(a továbbiakban: NBF) és a Szervezett Bûnözés elleni Koordinációs Központhoz vezényelt tagjai”,

c) 93. § (1) bekezdésében a „nyolc” szövegrész helyébe a „húsz”,

d) 93. § (3) és (4) bekezdésében, továbbá a 93/B. § (3) bekezdésében a „valamint a fõigazgatók” szövegrész helyébe

a „vagy a belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv fõigazgatója, illetve a terrorizmust

elhárító szerv fõigazgatója”,

e) 93. § (6) bekezdésében és 93/A. § (7), (8) és (9) bekezdésében a „fõigazgatók” szövegrész helyébe a „belsõ

bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv fõigazgatója, illetve a terrorizmust elhárító szerv

fõigazgatója”

szöveg lép.
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(5) A minõsített adat védelmérõl szóló 2009. évi CLV. törvény 4. § (1) bekezdés o) pontjában a „terrorizmust elhárító szerv

vezetõje” szövegrész helyébe a „terrorizmust elhárító szerv vezetõje, az Országgyûlési Õrség parancsnoka” szöveg lép.

(6) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 60. § (5) bekezdésében az „illetve berendelésrõl, vezénylésrõl, valamint azok” szövegrész helyébe

a „vezénylésrõl, valamint a vezénylés” szöveg lép.

(7) A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 20. § (3) bekezdésében a „szervezetbe berendelni”

szövegrész helyébe a „szervezethez vezényelni” szöveg lép.

(8) Az Ogytv.

a) 143. § (5) bekezdés a) pontjában az „a személyvédelmi és létesítménybiztonsági feladatokat” szövegrész helyébe

az „a személyvédelmi és létesítménybiztonsági feladatokat, az elsõdleges tûzoltási és tûzbiztonsági feladatokat”,

b) 144. § (3) bekezdésében az „a 3. alcím” szövegrész helyébe az „a 3. alcím címe, a 4. § (1)–(5) és (7) bekezdése”,

c) 144. § (4) bekezdésében az „A 8.” szövegrész helyébe az „A 4. § (6) bekezdése, a 8.”

szöveg lép.

(9) Az átmeneti törvény 38. § (1) bekezdésében a „nem csökkenthetõ és mindaddig” szövegrész helyébe a „nem

csökkenthetõ és – ide nem értve az alapilletményt, valamint a hozzá kapcsolódó illetményelemeket – mindaddig”

szöveg lép.

110. § (1) Hatályát veszti a Hszt.

1. 1. § (3) bekezdése;

2. 2. § r) és s) pontja;

3. 25. § a) pontja;

4. 37. § (2) és (3) bekezdése;

5. 38. §-a és az azt megelõzõ alcím;

6. 43–43/C. §-a;

7. 49. § (4)–(7) bekezdése;

8. 56. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja;

9. 59. § (1) bekezdés e) pontja;

10. 90. § (4) bekezdése;

11. 92. § (2) bekezdése;

12. 117. §-a, valamint az azt megelõzõ alcím;

13. 245/D. §-a és az azt megelõzõ „Vezetõi beosztásba történt kinevezés visszavonása” alcím címe;

14. 245/N. § (1) bekezdése;

15. 248/A. §-a;

16. 252. §-a;

17. 267. §-a;

18. 270. §-a;

19. 274. § (9) bekezdése;

20. 294. §-a és az azt megelõzõ alcím;

21. a 294. §-t követõ „Fegyelmi felelõsség” alcím és „Kártérítési felelõsség” alcím;

22. 301. §-t követõ „A szolgálati viszony létesítésének feltételei” alcím;

23. 305. § (1) bekezdése;

24. 306. §-t követõ „Ruházati utánpótlási ellátmány” alcím;

25. 326/A. §-a;

26. 336. §-a;

27. 339. és 340. §-a;

28. 341/C. § (2) és (3) bekezdése;

29. 4. számú melléklete;

30. 6. számú mellékletében az „I. Besorolási osztály” cím és az azt követõ táblázat, valamint a „II. Besorolási osztály” cím

és az azt követõ táblázat;

31. 9. számú melléklete.

(2) Hatályát veszti a Kttv.

a) 6. § 15. pontja,

b) 259. § (1) bekezdés 15. pontja.
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(3) Hatályát veszti a Hszt.

a) 7. § (2) bekezdésében a „berendelésére, ” szövegrész;

b) 22. § (2) bekezdésében az „és vezényleti” szövegrész;

c) 30/A. § (2) bekezdésében a „– polgári nemzetbiztonsági szolgálat esetén a polgári nemzetbiztonsági szolgálat

szerinti tagozatot –” szövegrész;

d) 30/A. § (2) bekezdésében a „– polgári nemzetbiztonsági szolgálat hivatásos állománya tekintetében a polgári

nemzetbiztonsági szolgálat szerinti tagozat –” szövegrész;

e) 30/A. § (3) bekezdésében a „– polgári nemzetbiztonsági szolgálat hivatásos állománya tekintetében a polgári

nemzetbiztonsági szolgálat szerinti tagozat –” szövegrész;

f) 30/B. § (1) bekezdésében az „– a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állománya tekintetében a polgári

nemzetbiztonsági szolgálatok szerinti tagozat –” szövegrész;

g) 37/A. § (2) bekezdésében a „ha az eljárásra kizárólag katonai bûncselekmény miatt került sor.” szövegrész;

h) 41. § (1) bekezdésében az „– a katonai és rendvédelmi oktatásban végzettek kivételével –„ szövegrész;

i) 44. § (1) bekezdés j) pontjában az „ , illetve berendelés” szövegrész;

j) 56. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „vagy” szövegrész;

k) 75. § (1) bekezdésében az „Az alkalmasság elérésének és szintentartásának feltételeit a fegyveres szerv biztosítja.”

szövegrész;

l) 103. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint (3) bekezdés b) pontjában az „a Nemzeti Nyomozó Irodánál,”

szövegrész;

m) 103. § (2) és (3) bekezdésében a „berendelés vagy” szövegrész;

n) 195. § (1) bekezdésében az „és 191. § (2)” szövegrész;

o) 207/A. § (2) bekezdésében a „191. § szerinti” szövegrész;

p) 293. § (1) bekezdésében az „- a 285. § (2) bekezdésében meghatározott szerv állományának pótléka 30%”

szövegrész;

q) 342. § (2) bekezdés 6. pontjában az „a tervezett viselési (használati) idõt és annak módosítását,” szövegrész.

(4) Hatályát veszti a Kttv.

a) 134. § (1) bekezdésében az „a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatánál, a Nemzeti

Nyomozó Irodánál,” szövegrész,

b) 234. § (1) bekezdésében a „, valamint az Országgyûlési Õrségnél” szövegrész,

c) 234. § (3) bekezdés a) pontjában az „,illetve a körzetközponti feladatot ellátó önkormányzatnál” szövegrész,

d) 236. § (5) bekezdés c) pontjában a „körzetközponti feladatot ellátó önkormányzatnál,” szövegrész,

e) 240. § (3) bekezdés a) pontjában az „a pályázatra [45. § (1) bekezdése] vonatkozó rendelkezést,” szövegrész,

f) 247. § (1) bekezdés felvezetõ mondatában a „körjegyzõvé, megyei jogú város kerületi hivatalvezetõjévé,”

szövegrész,

g) 247. § (2) bekezdés felvezetõ mondatában az „a körjegyzõ és” szövegrész,

h) 248. § (1) bekezdésében a „,körzetközponti jegyzõt” szövegrész,

i) 253. § (1) bekezdés a) pontjában a „,körzetközponti jegyzõ esetében legalább öt éve körzetközponti jegyzõi”

szövegrész,

j) 259. § (1) bekezdés 6. pont a) alpontjában az „az állam által vállalt készfizetõ kezesség,” szövegrész.

(5) Hatályát veszti az Rtv. 4/A. § (5) bekezdésében az „az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szervtõl

a hivatásos szolgálati viszonyra vonatkozó jogszabály szerint berendelt rendõrökbõl és” szövegrész.

(6) Hatályát veszti a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §

(1) bekezdés f) pontjában a ”valamint e törvény 44. §-a alapján fizetendõ hozzájárulás” és a „valamint felhasználásának

és ellenõrzésének módját” szövegrész.

(7) Hatályát veszti az Ftv. 1. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontjában a „valamint” szövegrész.

(8) Hatályát veszti az Ogytv. 145. § (2a) bekezdése.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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1. melléklet a 2012. évi CCXIV. törvényhez

„8. számú melléklet az 1996. évi XLIII. törvényhez

A hivatásos állomány tagjával közös háztartásban élõ házastárs, élettárs, felnõttkorú hozzátartozó

nyilatkozata

Alulírott ………………………………………………………………..(név, születési hely és idõ, anyja születési neve)

tájékoztattak arról, hogy a velem közös háztartásban élõ házastársam, élettársam, hozzátartozóm kifogástalan

életvitel ellenõrzése személyemet is érintheti, amelynek keretén belül az ellenõrzését végzõ szerv a bûnügyi

nyilvántartásból rám vonatkozóan is adatot igényelhet, amelyek megismeréséhez hozzájárulok.

(Kelt, dátum)

............................................................
aláírás, lakcím”

2. melléklet a 2012. évi CCXIV. törvényhez

A Hszt. 10. számú melléklet VII. A jelentkezõ büntetõ és szabálysértési elõéletére vonatkozó adatok címû táblázata

helyébe az alábbi táblázat lép:

„

VII. A jelentkezõ büntetett és szabálysértési elõéletére vonatkozó adatok

1. Indult-e ellene a jelentkezése keltétõl számított 15
éven belül olyan büntetõeljárás, amely büntetéssel vagy
intézkedéssel fejezõdött be?

igen – nem

amennyiben igen, bûncselekmény megnevezése:

az elkövetés ideje:

az eljáró bíróság megnevezése:

a büntetés mértéke:

az ítélet kelte:

a mentesülés idõpontja:

amennyiben igen, bûncselekmény megnevezése:

az elkövetés ideje:

az eljáró bíróság megnevezése:

a büntetés mértéke:

az ítélet kelte:

a mentesülés idõpontja:

2. Áll-e jelenleg büntetõeljárás alatt? igen – nem

Az eljárás alapjául szolgáló bûncselekmény
megnevezése és az elkövetés ideje:

Eljáró bíróság, ügyészség, nyomozóhatóság, ügyszám:

Az eljárás jelentkezéskori szakasza: nyomozati – ügyészi – bírói szak

Az eljárás során hozott érdemi határozat, végzés, ítélet
tartalma, kelte:

3. A jelentkezést megelõzõ két éven belül szabálysértés
miatt marasztalták-e el?
(büntetés vagy intézkedés)

igen – nem

Az elkövetett szabálysértés:

Eljáró szerv:

A szabálysértés miatt alkalmazott büntetés vagy
intézkedés teljesítése, végrehajtása:
(helyszíni bírságot figyelmen kívül kell hagyni)

(pl. a bírság befizetés megtörtént – nem történt meg –
elzárásra átváltoztatták, a jármûvezetéstõl eltiltás
hatálya eltelt – nem telt el)
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Az elkövetett szabálysértés:

Eljáró szerv:

A szabálysértés miatt alkalmazott büntetés vagy
intézkedés teljesítése, végrehajtása:
(helyszíni bírságot figyelmen kívül kell hagyni)

(pl. a bírság befizetés megtörtént – nem történt meg –
elzárásra átváltoztatták, a jármûvezetéstõl eltiltás
hatálya eltelt – nem telt el)

4. Áll-e jelenleg szabálysértési eljárás alatt? igen – nem

Az eljárás alapjául szolgáló szabálysértés megnevezése
és az elkövetés ideje:

Eljáró hatóság, ügyszám:

„

3. melléklet a 2012. évi CCXIV. törvényhez

1. A Kttv. 3. melléklet címe helyébe a következõ cím lép:

„A tartalékállományba helyezett közszolgálati tisztviselõk nyilvántartásának adatköre”
2. A Kttv. 3. melléklet I. pont 1. alpontja helyébe a következõ szöveg lép:

(A kormánytisztviselõ)

„1. családi és utóneve, valamint születési neve”

3. A Kttv. 3. melléklet I. pont 4. alpontja helyébe a következõ szöveg lép:

(A kormánytisztviselõ)

„4. lakcímadatai (lakóhelye, tartózkodási helye), telefonszáma, e-mail címe”

4. melléklet a 2012. évi CCXIV. törvényhez

„6. melléklet a 2011. évi CXCIX. törvényhez

Az igazságügyi szolgálatok pártfogó felügyelõi, jogi segítségnyújtási, áldozatsegítési feladatokat ellátó

kormánytisztviselõinek belépési igazolványához szükséges adatok köre

I. A kormánytisztviselõ

1. családi és utóneve (születési családi és utóneve), neme

2. születési helye, ideje

3. anyja születési családi és utóneve

II.

1. a kormánytisztviselõ lakóhelye, lakáscíme, tartózkodási helye, telefonszáma

2. az alkalmazó államigazgatási szerv neve, székhelye, statisztikai számjele

3. e szervnél a kormányzati szolgálati jogviszony kezdete

4. a kormánytisztviselõ jelenlegi munkaköre (pártfogó felügyelõi, jogi segítségnyújtási, vagy áldozatsegítési

szakreferens)

5. a kormánytisztviselõ munkából való távollétének jogcíme és idõtartama

6. a kormányzati szolgálati jogviszony megszûnésének, valamint a végleges és határozott idejû áthelyezés

idõpontja”
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2012. évi CCXV. törvény

az egyes szakképzési és felnõttképzési tárgyú törvények módosításáról*

1. A felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény módosítása

1. § A felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(2) A felnõttképzés e törvényben nem szabályozott kérdéseiben a szakképzésrõl szóló törvény (a továbbiakban:

Sztv.), a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény (a továbbiakban: Nktv.), a nemzeti felsõoktatásról szóló törvény

(a továbbiakban: Nftv.), valamint a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény

(a továbbiakban: Szht.) rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.”

2. § Az Fktv. 3. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) E törvény hatálya nem terjed ki:

a) az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 115. § (2) bekezdésének a)–c) pontja szerinti egészségügyi ágazati

képzésekre, valamint

b) a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvény alapján szervezett képzésre, továbbképzésre, átképzésre.”

3. § (1) Az Fktv. 10. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az állami foglalkoztatási szerv ellenõrzi, hogy a felnõttképzési tevékenységet folytató intézmény)

„b) felnõttképzési tevékenysége megfelel-e a jogszabályi feltételeknek, így különösen, hogy

ba) rendelkezik-e képzési programmal, az OKJ-ban szereplõ szakképesítések megszerzésére felkészítõ képzés esetén

a vonatkozó szakmai és vizsgakövetelményeknek megfelelõ tárgyi, személyi feltételekkel, képzési programmal, és

képzéseit ennek megfelelõen folytatja-e,

bb) rendelkezik-e a képzések – képzési programnak megfelelõ – lebonyolításához szükséges személyi és tárgyi

feltételekkel,

bc) megkötötte-e a képzésben résztvevõkkel az e törvénynek megfelelõ tartalmú felnõttképzési, illetve a 20. §

(4) bekezdése szerinti szerzõdést, és személyi adataik kezelése megfelel-e a 28. §-ban foglaltaknak,

bd) szabályszerûen vezeti-e a képzés megvalósításával összefüggõ, a 10/A. §-ban elõírt dokumentumokat,

be) biztosítja-e az intézmény felnõttképzési tevékenységére vonatkozó tájékoztatókhoz, valamint a képzési

programhoz való hozzáférést, továbbá nyilvántartási számának a 9. § (2) bekezdésében meghatározott

dokumentumokon történõ megjelenítését, valamint a tájékoztatók tartalma összhangban áll-e a kínált képzéseken

való részvételhez elõírt feltételekkel, az akkreditációban foglaltaknak megfelelõen a képzési tartalommal,

követelményekkel, a megszerezhetõ képesítésekkel,

bf) biztosítja-e a – 17. § (2) bekezdése alapján – az elõzetesen megszerzett tudás mérését, értékelését, és ennek

eredményét figyelembe veszi-e a képzés tartalmának és folyamatának egyénre szabott alakításában,

bg) OKJ-s képzések esetén a gyakorlati foglalkozást a szakmai és vizsgakövetelményekben, valamint a külön

jogszabályban meghatározott feltételek szerint folytatja-e.”

(2) Az Fktv. 10. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Ha a felnõttképzést folytató intézmény a tevékenységét nem a jogszabálynak megfelelõen látja el, vagy

a felnõttképzési tevékenységét az állami foglalkoztatási szerv tiltó határozata ellenére folytatja, vele szemben az állami

foglalkoztatási szerv – szükség esetén a 4. § (5) bekezdése szerinti felnõttképzési szakértõi nyilvántartásban szereplõ

szakértõ véleményének a beszerzését követõen – a kötelezõ legkisebb munkabér havi összege ötszörösétõl

tízszereséig terjedõ összegû bírságot szabhat ki, figyelemmel a (6) bekezdésben foglalt súlyosabban minõsülõ

jogszabálysértési esetekre. Ha a felnõttképzést folytató intézmény bírságolására azért került sor, mert tevékenységét

a tiltó határozat ellenére tovább folytatja, az állami foglalkoztatási szerv bírságot megállapító határozata jogerõre

emelkedését követõ harminc napon belül az intézmény köteles a jogellenes tevékenység idõszaka alatt beszedett

képzési díjnak, valamint a képzés kapcsán felmerült igazolt költségnek a díjat és költséget megfizetõ részére történõ

visszafizetésére. Ha a felnõttképzést folytató intézmény a feltárt jogszabálysértést az állami foglalkoztatási szerv

határozata alapján nem szünteti meg, vagy a felnõttképzési tevékenységet jogellenesen tovább folytatja, vagy
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ismételten jogszabálysértést követ el, az állami foglalkoztatási szerv egy évre, a (6) bekezdésben foglalt súlyosabban

minõsülõ jogszabálysértés esetén két évre eltiltja a felnõttképzési tevékenység folytatásától, és az erre vonatkozó

határozatát a (4) bekezdés szerint közzéteszi.

(6) A felnõttképzési intézmény jogszabálysértõ tevékenysége súlyosabban minõsül, ha az intézmény:

a) nem, vagy nem e törvény rendelkezései szerint köti meg a 20. § (2) bekezdésében meghatározott tartalmú

felnõttképzési szerzõdést,

b) nem rendelkezik a 16. § (2) bekezdésében meghatározott tartalmú képzési programmal,

c) a felnõttképzési tevékenységét nem a képzési programnak megfelelõen folytatja, attól a képzésben részt vevõ

hozzájárulása nélkül jelentõsen eltér,

d) a 9. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségeinek nyolc napon belül nem tesz eleget,

e) a képzés befejezését követõ kilencven napon belül nem gondoskodik a képzés záróvizsgájának megvalósításáról,

f) a képzés vagy a képzést lezáró vizsga sikeres befejezését követõen és a képzés díjának teljes körû megfizetése

ellenére hatvan napot meghaladó késedelemmel adja ki a képzés elvégzését vagy a vizsga sikeres befejezését igazoló

dokumentumot.”

4. § Az Fktv. 12. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az akkreditációs eljárás alapfeltétele, hogy a felnõttképzést folytató intézmény legalább egy, általa már

megvalósított akkreditált képzési programmal rendelkezzen, továbbá hogy a képzés mellett felnõttképzési

tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatást is nyújtson. Nem kaphat intézményakkreditációt az a felnõttképzést folytató

intézmény, amelynek vezetõ tisztségviselõje az intézményakkreditációs kérelem benyújtását megelõzõ két éven belül

olyan felnõttképzési tevékenységet folytató intézmény vezetõ tisztségviselõje volt, amelynek akkreditációját a FAT

jogerõs határozatával visszavonta.”

5. § Az Fktv. 20. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A felnõttképzési szerzõdésnek tartalmaznia kell:

a) a képzésre vonatkozóan a 9. § (1) bekezdés f)–i) pontjában meghatározott tartalmú adatokat, továbbá OKJ-s képzés

esetén ennek azonosító számát, általános, valamint nem OKJ-ban szereplõ képesítés megszerzésére irányuló szakmai

célú képzés esetén az elsajátítható ismereteket, kompetenciákat,

b) a résztvevõnek a képzés során nyújtott teljesítménye ellenõrzésének, értékelésének módját, a vizsgára történõ

bocsátás feltételeit,

c) az elméleti tanórákról, a gyakorlati foglalkozásokról, illetve a konzultációkról való megengedett hiányzás mértékét,

és ennek túllépése esetén a képzésben részt vevõt érintõ következményeket,

d) a képzés helyét, idõtartamát, ütemezését, figyelembe véve az elõzetesen megszerzett tudás beszámítását,

e) a gyakorlati foglalkozás helyét, idõtartamát, ütemezését, valamint a felnõtt számára a gyakorlati foglalkozással

összefüggésben keletkezett esetlegesen biztosított juttatásokat,

f) a vizsga szervezésének módját, formáját, OKJ szerinti, hatósági illetve nyelvi képzés esetén a javasolt vizsgaszervezõ

intézmény megnevezését,

g) egy összegben – az elõzetesen megszerzett tudás beszámításával – a képzési díj, továbbá külön kiemelten

a vizsgadíj és az esetlegesen szükséges pótvizsga díjának mértékét, a díjfizetés módját, ütemezését,

h) állami, vagy európai uniós források terhére támogatásban részesülõ képzés esetén

ha) a támogatás tényét, megnevezését, a támogatás összegét,

hb) a támogatásban részesülõ felnõttképzési intézmény kötelezettségvállalását a 21. § (3) bekezdésének a) pontjában

meghatározott feltétel biztosítására,

i) a képzésben részt vevõ felnõtt és a felnõttképzést folytató intézmény szerzõdésszegésének következményeit,

így különösen a képzésbõl való kimaradás esetén megfizetendõ díj mértékét, a szolgáltatás díjának késedelmes

megfizetése vagy a díjfizetés elmaradásának következményeit,

j) a felnõttképzési intézmény nyilvántartásba vételének elmaradásával, vagy a tevékenysége folytatásának

megtiltásával összefüggésben keletkezett, a szolgáltatás igénybevevõjét ért kár viselésére vonatkozó

rendelkezéseket,

k) szerzõdésszegés esetén a szolgáltatás igénybevevõje részére a tájékoztatás lehetõségét a panasztétel,

a jogorvoslat tekintetében,

l) mindazt, amit külön kormányrendelet elõír.”
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6. § Az Fktv. „A felnõttképzést folytató intézmények akkreditációja” alcíme a következõ 12/B. §-sal egészül ki:

„12/B. § (1) Az akkreditált felnõttképzést folytató intézmény a támogatott képzéseirõl az állami szakképzési és

felnõttképzési szervnek kizárólag elektronikus úton

a) a felnõttképzést folytató intézmény megnevezésére, székhelyére, a felnõttképzést folytató intézmények

nyilvántartásában szereplõ nyilvántartási számára, intézményakkreditációs lajstromszámára,

b) a képzés megnevezésére,

c) a képzési csoport

ca) képzésének elsõ képzési napjára,

cb) haladásának napokra, idõpontokra és helyszínekre bontott, óraszám szerinti ütemezésére,

cc) képzése befejezésének tervezett idõpontjára,

cd) résztvevõinek a támogatott és a nem támogatott személyek szerinti bontásban meghatározott számára,

d) a képzés elvégzésével megszerezhetõ dokumentum megjelölésére,

e) akkreditált képzési program esetén az akkreditációs lajstromszám feltüntetésére, akkreditált program hiányában

e tény megjelölésére

vonatkozó adatokat szolgáltatja.

(2) A felnõttképzést folytató intézménynek adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn az (1) bekezdés c) pontja szerinti

adataiban bekövetkezett változások esetén is.

(3) A felnõttképzést folytató intézmény

a) az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének legkésõbb a képzés elsõ képzési napját megelõzõ

harmadik napig,

b) a (2) bekezdésben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének

ba) az (1) bekezdés ca) és cd) pontja szerinti adatokban bekövetkezett változások esetén az adatváltozás

keletkezésével egyidejûleg, de legkésõbb az adatváltozás keletkezésének napján,

bb) az (1) bekezdés cb) és cc) pontja szerinti adatokban bekövetkezett változások esetén az (1) bekezdés szerinti

adatszolgáltatásban szereplõ idõpont bekövetkezéséig

köteles eleget tenni.

(4) Az állami szakképzési és felnõttképzési szerv az (1)–(2) bekezdés szerint szolgáltatott adatokról – a FAT 13. §

szerinti, az akkreditált felnõttképzést folytató intézményekkel kapcsolatos ellenõrzési jogkörének gyakorlása

céljából – elektronikus nyilvántartást vezet, és a nyilvántartás adatait azok keletkezésétõl számított öt évig kezeli.

(5) Az állami szakképzési és felnõttképzési szerv – a (3) bekezdésben foglalt cél megvalósulása érdekében –

folyamatos hozzáférést biztosít a FAT számára a nyilvántartás adataihoz.”

7. § Az Fktv. 13. §-a a következõ (2a)–(2e) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A FAT ellenõrzi, hogy az akkreditált felnõttképzést folytató intézmény a 12/B. §-ban foglalt adatszolgáltatási

kötelezettségét teljesíti-e, képzéseit az e § szerint szolgáltatott adatokban foglaltaknak megfelelõen folytatja-e,

valamint, hogy a képzés az ellenõrzés lefolytatásának idõpontjában idõarányosan megvalósul-e.

(2b) Ha az akkreditált felnõttképzést folytató intézmény a 12/B. §-ban foglalt adatszolgáltatási kötelezettségét nem

teljesíti, a képzést nem valósítja meg, vagy a képzés megvalósítása a 12/B. § (1) bekezdés cb) pontjában jelzett óraszám

szerinti ütemezéshez képest húsz százaléknál nagyobb mértékû elmaradást mutat, a FAT vele szemben a kötelezõ

legkisebb munkabér havi összege nyolcszorosának megfelelõ összegû bírságot szab ki. A FAT által kiszabott bírságot

postai készpénz-átutalási megbízással vagy banki átutalással kell megfizetni az állami szakképzési és felnõttképzési

szerv Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára.

(2c) Ha az akkreditált felnõttképzést folytató intézmény a (2b) bekezdés szerinti jogszabálysértést a FAT bírságot

megállapító határozata ellenére ismételten elköveti, a FAT az intézmény akkreditációját visszavonja.

(2d) A FAT a támogatott képzések ellenõrzése során a támogatással összefüggésben tapasztalt jogszabálysértésrõl,

szabálytalanságról – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény hatósági

ellenõrzésrõl szóló fejezetében foglaltak alapján – értesíti a támogató szervet a szükséges intézkedések megtétele

céljából.

(2e) A FAT az akkreditáció visszavonásának tényét honlapján feltünteti.”

8. § Az Fktv. 20. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A felnõttképzést folytató intézmény és a képzésben részt vevõ felnõtt felnõttképzési szerzõdést köt.

A szerzõdésen fel kell tüntetni, hogy a szerzõdés az e törvény alapján kötött felnõttképzési szerzõdés.”
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9. § (1) Az Fktv. 21. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A felnõttképzés támogatásának forrásai

a) a központi költségvetés, amelynek részét képezi a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: NFA)

foglalkoztatási és képzési alaprésze,

b) a szakképzési hozzájárulásnak a szakképzési hozzájárulásra kötelezett által a saját dolgozói képzésére elszámolható

része, valamint

c) az európai uniós források.”

(2) Az Fktv. 21. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A (3) bekezdésben meghatározott feltételt a szakképzési hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalói részére

a szakképzési hozzájárulás terhére szervezett képzés költségei elszámolása során akkor kell alkalmazni, ha a képzés

részben vagy egészben külsõ képzés formájában valósul meg.”

(3) Az Fktv. 21. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A (2) bekezdésben meghatározott forrásokból támogatott – amennyiben az nem a felnõttképzést folytató

intézmény – a képzés megrendelésekor köteles a támogatás tényét, forrását és a támogatást nyújtó szervezet nevét

a felnõttképzést folytató intézménnyel közölni.”

10. § Az Fktv. 29. §-a a következõ 21. és 22. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

„21. támogatott képzés: olyan képzés, amely részben vagy egészben a 21. § (2) bekezdésében megjelölt források

terhére valósul meg.

22. támogató szerv: a 21. § (2) bekezdésében megjelölt források felett rendelkezni jogosult szervezet, amellyel

a támogatott a pénzeszközök képzési célú felhasználására támogatási szerzõdést köt.”

11. § (1) Az Fktv.

1. 21. § (3) bekezdés a) pontjában a „meghatározott, valamint az európai uniós források” szövegrész helyébe

„meghatározott források” szöveg,

2. 21. § (6) és (7) bekezdésében a „(3) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2) bekezdésben” szöveg,

3. 28. § (3) és (4) bekezdésében a „21. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „21. § (2) bekezdésében” szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az Ftkv. 29. § 13. pontjában az „ , illetve a külön jogszabályok alapján végzett köztisztviselõi

továbbképzés” szövegrész.

2. A szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása

12. § (1) A szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 2. § 23. pontja a következõ szöveggel lép

hatályba:

(E törvény alkalmazásában:)

„23. költségvetési támogatás: a szakképzõ iskolai feladatok ellátására a központi költségvetés terhére nyújtott és

önkormányzati forrásból nyújtható – a költségvetési hozzájárulást is tartalmazó – támogatások összessége;”

(2) Az Szt. 2. §-a a következõ 50. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

„50. kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanmûhely: kifejezetten erre a célra létrehozott vagy átalakított,

a termeléstõl, szolgáltató tevékenységtõl teljesen elkülönített, a nyilvántartást vezetõ szerv által kizárólag gyakorlati

képzési célt szolgáló tanmûhellyé minõsített, állandó tanmûhelyvezetõi felügyelettel mûködõ, legalább nyolc tanuló

képzésre alkalmas, iskolán kívüli gyakorlati képzõhely, ahol a tanulók tanulószerzõdés vagy együttmûködési

megállapodás alapján vesznek részt a gyakorlati képzésben.”

13. § (1) Az Szt. 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A szakképzõ iskola állami fenntartója szakképzési feladatait megyénként egyetlen szakképzõ iskola

fenntartásával látja el, az e §-ban foglalt kivételekkel.

(2) Ha az állami fenntartónként számított szakképzõ iskolai tanulói létszám az adott fenntartó megyei, fõvárosi

hatáskörû szervezeti egysége esetében meghaladja a tízezret, akkor az állami fenntartó több szakképzõ iskola
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fenntartásával is elláthatja a megyei, fõvárosi szakképzési feladatokat úgy, hogy valamennyi szakképzõ iskola tanulói

létszáma az ötezer fõt meghaladja.”

(2) Az Szt. 5. § (14) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(14) Az OKJ-ban meghatározott, agrárágazathoz tartozó szakképesítésben államilag támogatott iskolai rendszerû

szakképzés kizárólag a vidékfejlesztésért felelõs miniszter által alapított és fenntartott szakképzõ iskolában, vagy nem

állami fenntartó esetén – a vidékfejlesztésért felelõs miniszter egyetértésével kötött – szakképzési megállapodás

alapján folyhat.”

(3) Az Szt. 5. §-a a következõ (15) bekezdéssel egészül ki:

„(15) A szakképzõ iskola (14) bekezdés szerinti fenntartója szakképzési feladatait egyetlen szakképzõ iskola

fenntartásával látja el, kivéve, ha a szakképzõ iskolai tanulói létszám az adott fenntartó esetében meghaladja a tízezret.

Ebben az esetben az állami fenntartó több szakképzõ iskola fenntartásával is elláthatja a szakképzési feladatokat úgy,

hogy valamennyi szakképzõ iskola tanulói létszáma az ötezer fõt meghaladja. A létszám számítására a (3) bekezdés

rendelkezéseit kell alkalmazni.”

(4) Az Szt. 5. §-a a következõ (16) bekezdéssel egészül ki:

„(16) A honvédelemért felelõs miniszter által fenntartott, kizárólag a honvédelemért felelõs miniszter hatáskörébe

tartozó szakképesítésekre való felkészítést folytató szakképzõ iskola esetében a térségi integrált szakképzõ központ

keretében történõ mûködés nem kötelezõ.”

14. § Az Szt. IV. fejezete a következõ 5/A. §-sal egészül ki:

„5/A. § A Kormány az állami intézményfenntartó központ szakképzéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörét az állami

intézményfenntartó központról szóló rendeletében szabályozza.”

15. § (1) Az Szt. 7. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az OKJ-ban meghatározott szakképesítéshez – az ellenõrzési, mérési és értékelési rendszer kialakulását és mûködését

biztosító – szakmai és vizsgakövetelményt kell elõírni. A szakmai és vizsgakövetelmény kötelezõ tartalmi elemei

a következõk:)

„b) a szakképesítés jellegétõl függõen a képzés megkezdéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemek

(a továbbiakban: bemeneti kompetencia), az iskolai és szakmai elõképzettség, annak elõírása, hogy a képzés

megkezdéséhez szükséges-e egészségügyi alkalmassági követelmények, pályaalkalmassági követelmények

teljesítése, valamint az elõírt gyakorlat,”

(2) Az Szt. 7. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az OKJ-ban meghatározott szakképesítéshez – az ellenõrzési, mérési és értékelési rendszer kialakulását és mûködését

biztosító – szakmai és vizsgakövetelményt kell elõírni. A szakmai és vizsgakövetelmény kötelezõ tartalmi elemei

a következõk:)

„j) az iskolai rendszerû oktatásban, a szakképzésben, a felsõoktatásban, a nonformális és informális tanulással,

továbbá a munkavégzés során szerzett kompetenciáknak, a 27. § (2) bekezdésében meghatározott szakirányú

gyakorlati idõ, a szakmai elõkészítõ érettségi tantárgyi vizsgának vagy az ágazati szakmai érettségi vizsgának a szakmai

követelmények teljesítésébe történõ beszámíthatósága,”

(3) Az Szt. 7. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A szakmai és vizsgakövetelmény és a szakképzési kerettanterv alapján a szakképzõ iskolában a pedagógiai

program részeként szakmai programot, az iskolarendszeren kívüli szakképzést folytató intézményben a szakmai és

vizsgakövetelmény szerint, valamint a szakképzési kerettanterv tartalmi elõírásának figyelembevételével

a felnõttképzésrõl szóló törvényben szabályozott képzési programot kell kidolgozni.”

16. § (1) Az Szt. 9. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A komplex szakmai vizsga a szakmai elméleti és gyakorlati képzés során átadott és megtanult, a szakmai és

vizsgakövetelményben elõírt szakmai követelményeknek az – iskolai rendszerû szakképzésben a szakképzési

kerettanterv szerinti, az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a képzési program szerinti – elsajátítását egységes

eljárás keretében méri.”

(2) Az Szt. 9. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A szakmai vizsgabizottság a javítóvizsgán a tanulónak a javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján

részszakképesítést igazoló bizonyítványt állíthat ki, ha a tanuló a komplex szakmai vizsgán eredménytelen vizsgát tett
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vagy csak a komplex szakmai vizsga követelményeinek egy részét teljesítette, és a vizsgázó által teljesített

követelmények megfelelnek valamely részszakképesítés vagy részszakképesítések követelményeinek.”

17. § Az Szt. 12. § (1) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

[Az iskolai rendszerû szakképzésben – a 13. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve – a szakképzõ iskola]

„c) a vele vagy a vele ugyanazon térségi integrált szakképzõ központ tagjaként mûködõ másik szakképzõ iskolával

tanulói jogviszonyban álltak tekintetében a korábbi tanulói jogviszony keretében tanult, a szakképzõ iskola által

oktatott szakképesítések vonatkozásában”

(külön engedély nélkül szervezhet komplex szakmai vizsgát.)

18. § Az Szt. 14. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A szakmai vizsgabizottsági tagságra vonatkozó megbízás – a képzést folytató intézmény által javasolt,

a képzésben részt vett oktató vizsgabizottsági tag kivételével – az országos szakképzési névjegyzék részét képezõ

vizsgabizottsági névjegyzéken (a továbbiakban: vizsgabizottsági névjegyzék) szereplõ személynek adható.”

19. § (1) Az Szt. 26. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az iskolai rendszerû szakképzésben a gyakorlati képzés – az összefüggõ szakmai gyakorlat és az összefüggõ

szakmai gyakorlaton keletkezett mulasztás pótlása kivételével – csak a tanév szorgalmi idõszakában szervezhetõ meg.

Az õszi, a téli és a tavaszi szünet ideje alatt gyakorlati képzés nem szervezhetõ.”

(2) Az Szt. 26. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A tanuló a szakképzési kerettanterv alapján készített szakmai programban a szorgalmi idõszakra meghatározott

gyakorlati óraszámon és az összefüggõ szakmai gyakorlatra meghatározott óraszámon felül – a szakmai gyakorlaton

keletkezett mulasztás pótlása kivételével – gyakorlati foglalkozáson való részvételre nem kötelezhetõ.”

20. § Az Szt. 28. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Szintvizsgát annak a szakiskolai tanulónak kötelezõ tennie, aki nappali rendszerû oktatásban vagy a nappali

oktatás munkarendje szerint szervezett felnõttoktatásban vesz részt a szakmai képzésben és nem rendelkezik

érettségi végzettséggel.”

21. § (1) Az Szt. 29. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(1) Az állam által költségvetési hozzájárulásban részesített iskolai rendszerû szakképzésben – e törvény

rendelkezéseinek figyelembevételével, függetlenül az oktatás munkarendjétõl – ingyenes

a) a tanuló részére az elsõ szakképesítésre történõ felkészítés keretében az elméleti és a gyakorlati képzés a szakiskolai

képzésben öt tanéven keresztül, az érettségi végzettséggel rendelkezõ tanulók esetén a szakközépiskolai képzésben

három tanéven keresztül, valamint egy szakképesítés-ráépülésre történõ felkészítés az OKJ-ban elõírt képzési idõnél

egy tanévvel hosszabb ideig,

b) a tanuló részére a szakközépiskolában a szakmai érettségire történõ felkészítés hat tanéven keresztül,

c) szakiskolai végzettséggel rendelkezõ tanuló részére a 24. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott kétéves,

érettségire történõ középiskolai felkészítésben három tanév,

d) a tanuló részére szakközépiskolában a szakmai érettségi vizsga és elsõ alkalommal a javító- és pótló érettségi

vizsga,

e) szakközépiskolában az érettségi végzettséggel rendelkezõ tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett

érettségi vizsga és elsõ alkalommal a javító- és pótlóvizsga,

f) a tanuló részére az iskolai rendszerû szakképzésben az elsõ komplex szakmai vizsga és elsõ alkalommal a javító- és

pótlóvizsga.”

(2) Az Szt. 29. §-a a következõ (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés d)–f) pontjában meghatározott javító-, pótlóvizsga ingyenes a volt tanuló részére elsõ

alkalommal a tanulói jogviszony megszûnése után is.

(1b) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen minden esetben ingyenes az iskolai rendszerû szakképzésben való

részvétel a halmozottan hátrányos helyzetû és – az enyhe értelmi fogyatékos és az egyéb pszichés fejlõdési zavarral

küzdõ tanuló kivételével – a sajátos nevelési igényû tanuló részére. Ingyenes az iskolai rendszerû szakképzésben való

részvétel az enyhe értelmi fogyatékos és az egyéb pszichés fejlõdési zavarral küzdõ tanuló részére a második

szakképesítés megszerzéséig.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 180. szám 37307



(1c) A kormányhivatal méltányosságból, a hátrányos helyzetû tanuló – kiskorú tanuló esetén szülõje, gyámja –

kérelmére, valamint tartós betegség vagy egyéb, méltányolható körülmény esetén a tanuló – kiskorú tanuló esetén

szülõje, gyámja – kérelmére és a szakképzõ iskola javaslatára engedélyezheti az (1) bekezdés szerinti idõtartam

legfeljebb két tanévvel történõ meghosszabbítását.”

22. § Az Szt. 33. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az a tanuló, aki a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény 60. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott életkort

megelõzõen kezdi meg a tanulmányait szakképzõ évfolyamon a nappali rendszerû oktatásban vagy a nappali oktatás

munkarendje szerint szervezett felnõttoktatásban, a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény 60. § (2), (4) és

(7) bekezdésének elõírásaitól eltérõen – kizárólag folyamatos képzésben, évfolyamismétlés és szüneteltetés nélkül –

befejezheti a megkezdett tanulmányait azonos munkarendben.”

23. § Az Szt. 36. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Tanulószerzõdés csak a képzés szakmai vizsgáig tartó, hátralévõ teljes idõtartamára köthetõ, de a gyakorlati

képzést szervezõ szervezet az e §-ban meghatározott kötelessége teljesítéséhez igénybe veheti a szakképzési

hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény 8. § (5) bekezdésében meghatározott teljesítési

megbízott közremûködését.”

24. § Az Szt. 38. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A gyakorlati képzést folytató szervezet a heti pihenõnapokon és a munkaszüneti napokon, valamint az õszi, a téli

és a tavaszi szünet idõtartama alatt a tanulót gyakorlati képzésre csak a rendeltetése folytán e napon is mûködõ

gyakorlati képzési helyen és a szakképzõ iskola hozzájárulásával veheti igénybe vagy abban az esetben, ha a tanuló

mulasztását pótolja. Az igénybe vett idõ helyett – a mulasztás pótlásának esetét kivéve, lehetõleg a következõ

gyakorlati képzési napon – ugyanolyan mértékben kell szabadidõt biztosítani.”

25. § (1) Az Szt. 42. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Tanulószerzõdés a tanulóval – a 29. § (1b) bekezdésében foglalt kivétellel – az adott képzés elsõ szakképzési

évfolyamának kezdetétõl kezdõdõ hatállyal, az elsõ, állam által elismert szakképesítésre történõ felkészítés céljából

folyó, költségvetési támogatásban részesíthetõ képzésre köthetõ. A szakképzési évfolyam kezdetén a keresztfélévben

induló évfolyam kezdõ idõpontját is érteni kell.”

(2) Az Szt. 42. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A tanuló egyidejûleg csak egy hatályos tanulószerzõdéssel rendelkezhet. A tanulószerzõdéssel rendelkezõ tanuló

gyakorlati képzésen kizárólag tanulószerzõdés keretében vehet részt.”

26. § (1) Az Szt. 43. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A tanulószerzõdés kötésére jogosult egyéb szerv, szervezet)

„a) a köznevelési intézmények kivételével az Egészségügy, az Egészségügyi technika, a Szociális, a Pedagógia,

a Képzõ- és iparmûvészet, a Hang-, film és színháztechnika ágazatba tartozó, valamint a honvédelemért felelõs

miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló gyakorlati képzést szervezõ

aa) költségvetési szervként mûködõ intézmény,

ab) alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy,

ac) alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy fenntartásában mûködõ intézmény, továbbá

b) a Mezõgazdaság, a Kertészet és parképítés, valamint az Élelmiszeripar ágazatba tartozó gyakorlati képzést szervezõ

õstermelõ.”

(2) Az Szt. 43. § (2) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

(A tanulószerzõdés kötésére jogosult egyéb szerv, szervezet)

„c) a vidékfejlesztésért felelõs miniszter az általa fenntartott szakképzõ iskola tanulója tekintetében, amennyiben

a tanuló a szakképzõ iskola termelõi tevékenységet folytató saját tangazdaságában, tanüzemében – az 5. §

(14) bekezdése szerinti szakképesítésre történõ felkészítés keretében – vesz részt gyakorlati képzésen.”

37308 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 180. szám



27. § Az Szt. 44. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A nyilvántartás tartalmazza)

„a) a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet megnevezését, székhelyét, gyakorlati képzési helyszínét vagy

helyszíneit, adószámát, képviselõjének és a gyakorlati képzésért felelõs személy nevét,”

28. § Az Szt. 47. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A tanulószerzõdés, a tanulószerzõdés módosítása az ellenjegyzéssel válik érvényessé, és a tanulószerzõdésben,

a tanulószerzõdés módosításában megjelölt naptól hatályos.”

29. § (1) Az Szt. 48. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(A tanulószerzõdés tartalmazza)

„e) a gyakorlati képzés helyét, a tanuló gyakorlati képzéséért felelõs személy nevét, és – szakiskolai tanuló esetén – azt,

hogy a gyakorlati képzés helye kizárólag gyakorlati képzési célt szolgál-e,

f) a tanulót e törvény alapján megilletõ pénzbeli juttatás összegét, és – figyelemmel a 63. § (7) bekezdésében

foglaltakra – azt a fizetési számlaszámot, amelyre a pénzbeli juttatás átutalásra vagy befizetésre kerül,”

(2) Az Szt. 48. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A tanulószerzõdésre az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek a megbízási

szerzõdésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.”

30. § Az Szt. 54. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A tanulói jogviszonynak a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény alapján történõ szüneteltetése, továbbá a tanuló

szülési szabadsága alatt a tanulószerzõdésbõl eredõ jogok és kötelezettségek nem illetik meg és nem terhelik a feleket

(a tanulószerzõdés szüneteltetése). A tanulószerzõdés szüneteltetése alatt a tanuló tanulói pénzbeli juttatásra és az

e törvényben meghatározott egyéb juttatásra nem jogosult.”

31. § (1) Az Szt. 56. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az együttmûködési megállapodást írásba kell foglalni. Az együttmûködési megállapodásra a Polgári

Törvénykönyvnek a megbízási szerzõdésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Az együttmûködési

megállapodás és annak módosítása a területileg illetékes gazdasági kamara ellenjegyzésével válik érvényessé, az

ellenjegyzésre a 47. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. Az együttmûködési megállapodás

megküldésére a 46. § (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.”

(2) Az Szt. 56. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az együttmûködési megállapodás alapján folyó gyakorlati képzésen ténylegesen részt vevõ tanuló nevét és

oktatási azonosítóját tartalmazó függelék az együttmûködési megállapodás részét képezi. A függelék valamennyi

példányát az együttmûködési megállapodást kötõ szakképzõ iskola legkésõbb a gyakorlati képzés megkezdését

megelõzõ tizenötödik napig küldi meg a nyilvántartást vezetõ szervnek.”

32. § Az Szt. 57. § h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az együttmûködési megállapodás a következõket tartalmazza:)

„h) azt, hogy a gyakorlati képzési idõ egyes szakaszaiban hol valósul meg a gyakorlati képzés, és – szakiskolai tanuló

esetén – azt, hogy a gyakorlati képzés helye kizárólag gyakorlati képzési célt szolgál-e, továbbá ki gondoskodik

a tanulók felügyeletérõl.”

33. § Az Szt. 62. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A gyakorlati képzés folytatásától eltiltó határozat esetén a gyakorlati képzést jogellenesen nyújtó köteles

maradéktalanul visszatéríteni – a jogsértést megállapító döntés közlésétõl számított tizenöt napon belül – a gyakorlati

képzéssel összefüggésben a szakképzési hozzájárulási kötelezettsége terhére elszámolt csökkentõ tétel teljes

összegét az adózás rendjérõl szóló törvény önellenõrzésre vonatkozó szabályainak megfelelõen az állami

adóhatóságnál vezetett számlára.”

34. § (1) Az Szt. 63. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Pénzbeli juttatást köteles fizetni

a) a gyakorlati képzést szervezõ szervezet a tanuló részére a tanulószerzõdés alapján, továbbá
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b) a gyakorlati képzést folytató szervezet az 56. §-ban foglaltak szerint a gyakorlati képzésben szakképzési

évfolyamon együttmûködési megállapodás alapján, nappali rendszerû oktatásban részt vevõ tanuló részére az

összefüggõ szakmai gyakorlat idejére.”

(2) Az Szt. 63. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Ha a tanuló elégtelen tanulmányi eredménye miatt évismétlésre köteles, pénzbeli juttatásának havi mértéke

a megismételt szakképzési évfolyam elsõ félévében az elõzõ félévre megállapított pénzbeli juttatás fele.

A megismételt évfolyam második félévében fizetendõ tanulói juttatást a (3) bekezdés alapján kell megállapítani.

A további félévekben – az újabb tanévismétlés esetét kivéve – a pénzbeli juttatás mértékének megállapítására a (2) és

(3) bekezdés az irányadó. A szakképzõ iskola az évfolyamismétlõ tanulószerzõdéses tanuló nevét és oktatási

azonosítóját minden év szeptember 15-éig megküldi a nyilvántartást vezetõ szervnek.”

(3) Az Szt. 63. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A tanulószerzõdéses tanuló pénzbeli juttatását a tanuló részére csak banki átutalással vagy a fizetési számlára

történõ befizetéssel lehet teljesíteni. Amennyiben a tanuló nem rendelkezik saját fizetési számlával, a banki átutalás,

befizetés teljesíthetõ a tanulói pénzbeli juttatásnak a tanuló szülõjének, gyámjának a bankszámlájára történõ

átutalással, befizetéssel is.”

35. § Az Szt. 65. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A 63. § (7) bekezdésében foglaltakat a gyakorlati képzésen együttmûködési megállapodás alapján részt vevõ

tanuló részére kifizetett tanulói pénzbeli juttatásra vonatkozóan nem kell alkalmazni.”

36. § Az Szt. 68. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A tanulót a gyakorlati képzésével összefüggésben – az iskolai rendszerû szakképzésben részt vevõ tanulók

juttatásairól szóló miniszteri rendelet rendelkezései szerinti – kedvezményes étkeztetés, útiköltség-térítés,

munkaruha, egyéni védõfelszerelés (védõruha), tisztálkodási eszköz és kötelezõ juttatások illetik meg. A tanuló részére

a gyakorlati képzést szervezõ szervezetnél a tanuló által választott szakképesítéssel betöltött munkakörben

foglalkoztatottak részére biztosított juttatások is adhatók.”

37. § Az Szt. 74. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerzett szakképesítésrõl az (5) bekezdés alapján készült

bizonyítványmásodlat kiállítására alkalmazni kell a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési

intézmények névhasználatáról szóló rendelet bizonyítványmásodlatra vonatkozó rendelkezéseit.”

38. § Az Szt. 82. § e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A bizottság)

„e) részt vesz az iskolai rendszerû szakképzés fejlesztésével összefüggõ, a decentralizált kerettel kapcsolatos és

az egyéb szakképzési pályázatok elkészítésében, javaslatot tesz a decentralizált keret megyék közötti keretére és

prioritásaira, részt vesz a pályázat kiírásában és értékelésében, javaslatot tesz a decentralizált keret pályázatainak

nyerteseire és az általuk elnyert összeg nagyságára,”

39. § (1) Az Szt. 84. § (3)–(5) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(3) Amennyiben az 56. §-ban szabályozott együttmûködési megállapodás alapján gyakorlati képzést folytató

gazdálkodó szervezet szakképzési hozzájárulásra kötelezett, a szakképzõ iskola a költségvetési támogatás terhére

további forrásokat nem adhat át részére.

(4) Amennyiben a gyakorlati képzést részben vagy egészben folytató szervezet nem szakképzési hozzájárulásra

kötelezett, a szakképzõ iskola fenntartója a gyakorlati képzés együttmûködési megállapodás alapján folyó idõarányos

részére az iskolai tanmûhelyben folyó gyakorlati képzés finanszírozási feltételei szerint jogosult a költségvetési

támogatásra és a gyakorlati képzésben részt vevõ tanuló költségeit – részben vagy egészben – megtérítheti

a gyakorlati képzést részben vagy egészben folytató szervezet részére a költségvetési támogatása terhére. A költségek

viselésének, megosztásának és átadásának módját a felek az együttmûködési megállapodásban rögzítik.

(5) A Kormány rendeletben hozza meg azon szakképesítésekre vonatkozó döntését, amelyekkel kapcsolatban

a szakképzõ iskola fenntartója költségvetési hozzájárulásra jogosult. A Kormány a döntésében megyénként és

a fõvárosra tekintettel meghatározza azon szakképesítések és szakközépiskolai ágazatok körét, amelyekre a szakképzõ

iskola fenntartója
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a) korlátozás nélkül beiskolázhat,

b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult,

c) költségvetési hozzájárulást korlátozott keretszámok alapján igényelhet, ezen belül meghatározza a Kormány

az adott megyében és a fõvárosban iskolai rendszerû szakképzést folytató intézmények fenntartói tekintetében,

fenntartónként a szakképesítések és szakközépiskolai ágazatok keretszámait.”

(2) Az Szt. 84. §-a a következõ (5a)–(5d) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(5a) Azon szakképesítésre és szakközépiskolai ágazatra, amelyre a bizottság javaslattételi jogköre a 81. §

(3) bekezdése szerint nem terjed ki, az érintett szakképesítésért felelõs miniszter – a honvédelemért felelõs miniszter

kivételével – megyénként és a fõvárosra tekintettel tesz a 81. § (3)–(5) bekezdése szerinti tartalmú javaslatot az érintett

tanévet megelõzõ év március utolsó munkanapjáig.

(5b) Az állami intézményfenntartó központ a bizottságnak a megyénként és a fõvárosra tett, 81. § (3)–(5) bekezdése

szerinti javaslatában és a szakképesítésért felelõs miniszter (5a) bekezdés szerinti javaslatában foglalt keretszámoknak

a megyén, a fõvároson belüli, fenntartók közötti elosztására – az (5c) bekezdés szerinti szakképesítések és

szakközépiskolai ágazatok kivételével – tesz javaslatot az érintett tanévet megelõzõ év április utolsó munkanapjáig.

(5c) A keretszámok fenntartók közötti elosztásáról az 5. § (14) bekezdése szerinti, továbbá a rendészeti

szakképesítések és szakközépiskolai ágazatok tekintetében a szakképesítésért felelõs miniszter – az (5b) bekezdés

szerinti tartalommal – tesz javaslatot megyénként és a fõvárosra tekintettel az érintett tanévet megelõzõ év április

utolsó munkanapjáig.

(5d) A Kormány (5) bekezdés c) pontja szerinti, a keretszámok fenntartónkénti elosztására vonatkozóan megyénként

és a fõvárosra tekintettel hozott döntését az iskolai rendszerû szakképzés tekintetében az (5a)–(5c) bekezdés alapján

tett javaslatok alapján hozza meg az érintett tanévet megelõzõ év július utolsó munkanapjáig. A Kormány (5) bekezdés

szerinti döntése nem terjed ki a honvédelemért felelõs miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre.”

(3) Az Szt. 84. § (6) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(6) A Kormány (5) bekezdés szerinti döntése kiterjed minden olyan szakképzõ iskolai fenntartóra, amelynek

a fõvárosban vagy a megyében e törvény vagy a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény alapján szakképzési

feladatellátási kötelezettsége van, továbbá amely szakképzési megállapodást kötött a szakképzési feladatok

ellátására. A szakképzõ iskolai fenntartó a Kormány (5) bekezdés szerinti döntése alapján a döntéssel érintett tanévtõl

kezdõdõ képzés tekintetében az adott képzés kifutásáig jogosult költségvetési hozzájárulásra.”

(4) Az Szt. 84. § (8) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(8) A fõvárosi, megyei kormányhivatal – a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter egyetértésével –

legfeljebb öt évre szakképzési megállapodást köthet a szakképzõ iskola azon nem állami fenntartójával, amelynek

nincs jogszabály alapján feladatellátási kötelezettsége az e törvény szerint ellátott vagy ellátni kívánt feladatok

tekintetében az adott megyében vagy a fõvárosban. A szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter egyetértési

jogát az állami szakképzési és felnõttképzési szerv vezetõje útján gyakorolja. A szakképzési megállapodás alapján

a szakképzõ iskola nem állami fenntartója költségvetési hozzájárulásra csak az (5) bekezdés szerinti döntésnek

megfelelõ képzések után, az ingyenes képzésben való részvételre jogosult tanulói után jogosult.”

(5) Az Szt. 84. §-a a következõ (11) és (12) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(11) Az állam az e törvény értelmében ingyenesen biztosítandó képzésekhez költségvetési hozzájárulást biztosít.

(12) A szakképzõ iskola térítési díjat szedhet a 29. § (1) bekezdésében meghatározottak után, amennyiben kizárólag

költségvetési hozzájárulásra jogosult. A térítési díjat a tanulói jogviszony kezdete elõtt kell megállapítani és a tanuló

tudomására hozni. A szakképzõ iskola nem szedhet térítési díjat a gyakorlati képzés tanulószerzõdés keretében folyó

része után.”

40. § Az Szt. 89. § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter, hogy – a szakképesítésért felelõs miniszter

egyetértésével – rendeletben határozza meg)

„d) a megyei fejlesztési és képzési bizottság mûködésének, tagjai delegálásának szabályait, a javaslattételének elveire,

szempontjaira és módszereire vonatkozó elõírásokat, továbbá azon mûvészeti, kulturális, kézmûves és

hagyományõrzõ szakképesítéseknek a körét, amelyekre a megyei fejlesztési és képzési bizottság javaslattételi jogköre

a 81. § (3) bekezdése alapján nem terjed ki,”
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41. § Az Szt. 90. §-a a következõ f) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a szakképesítésért felelõs miniszter, hogy az ágazatába tartozó szakképesítések tekintetében

rendeletben határozza meg)

„f) az állam által elismert egyes szakképesítések tekintetében megszerzett jogosultságoknak a módosult OKJ-ban

szereplõ szakképesítésekre vonatkozó érvényességét.”

42. § (1) Az Szt. 92. §-a a következõ (14a) és (14b) bekezdéssel egészül ki:

„(14a) Egy szakképzõ iskola több térségi integrált szakképzõ központnak nem lehet tagja.

(14b) A térségi integrált szakképzõ központ az állami szakképzési és felnõttképzési szervnek a kérésére adatot

szolgáltat a tagjai neve, székhelye, telephelye és az ezekben bekövetkezett változások idõpontja, valamint az 5. §-ban

meghatározottak szerint számított tanulói létszámok tekintetében.”

(2) Az Szt. 92. § (28) bekezdés második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A 2012. szeptember 1-jét megelõzõen hatályos OKJ-ban szereplõ szakképesítések megszerzésére irányuló

iskolarendszeren kívüli szakképzések szakmai vizsgáinak az Szt. alapján történõ megszervezésére és lebonyolítására

legfeljebb a képzésnek a felnõttképzési szerzõdésben rögzített befejezését követõ egy évig, a javító-, pótlóvizsgák

megszervezésére és lebonyolítására a szakmai vizsgát követõ egy évig kerülhet sor.”

(3) Az Szt. 92. §-a a következõ (36) bekezdéssel egészül ki:

„(36) Az 5. § (14) bekezdésében meghatározott szakképzõ iskola fenntartója a 2013/2014-es tanév elõtt indult

képzéseket a szakképzõ iskola fenntartói jogainak a vidékfejlesztési miniszternek történõ átadása és az 5. §

(14) bekezdésében meghatározott szakképzési megállapodás megkötése nélkül is befejezheti. Ahol e § az 5. §

(1)–(4) bekezdése szerint létrehozott vagy mûködõ szakképzõ iskolát említ, azon az 5. § (15) bekezdése szerint mûködõ

szakképzõ iskolát is érteni kell.”

43. § Az Szt. 55. alcíme a következõ 92/A. §-sal egészül ki:

„92/A. § (1) A Kt. és az Szt. szabályai szerint, utolsó alkalommal a 2012/2013-as tanévben induló szakiskolai képzésben

szervezett szintvizsgát az e törvény hatálybalépése elõtti szabályok és a képzésre vonatkozó szakmai és

vizsgakövetelményben meghatározottak szerint kell megszervezni. A szakiskolai tanuló nem kizárólag gyakorlati

képzési célt szolgáló tanmûhelyben – tanulószerzõdés keretében – folyó gyakorlati képzésben az e bekezdésben

meghatározott szakmai és vizsgakövetelményben elõírt szintvizsga teljesítését követõen vehet részt.

(2) A 25. § (1) bekezdése alkalmazásában a maximális csoportlétszám 2013. augusztus 31-ig tizenkettõ fõ.

(3) Az 5. § (14) bekezdésében meghatározottak megvalósításához szükséges intézmény-átadást legkésõbb

2013. augusztus 1-jei hatállyal végre kell hajtani a vidékfejlesztési miniszter és az oktatásért felelõs miniszter által

– a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter egyetértésével – 2013. március 31-ig megkötött megállapodás

szerint, az abban rögzített szakképzõ iskolákat és feladatellátási helyeket érintõen, a 2013. május 31-ig – az e bekezdés

szerinti megállapodás végrehajtására – meghozott fenntartói döntések figyelembevételével. A vidékfejlesztési

miniszter a fenntartásában lévõ szakképzõ iskolákat fenntartja és mûködteti az átadás napjától. Az állami

intézményfenntartó központ a megállapodás szerint a vidékfejlesztési miniszternek átadásra kerülõ szakképzõ iskolák

feladatellátását szolgáló vagyont – legalább a 2013. január 1-jei állapot szerint – maradéktalanul rendelkezésre

bocsátja az átadás napjától.

(4) Az állami intézményfenntartó központ dönt a szükséges átszervezésekrõl, ha olyan szakképzõ iskolának

a vidékfejlesztésért felelõs miniszter fenntartásába való átadásáról születik a (3) bekezdés szerinti megállapodásban

döntés, amely a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény 7. § (5) bekezdése alapján meghatározott szakképesítésekre való

felkészítésen kívül más feladatokat is ellát. A vidékfejlesztésért felelõs miniszternek átadásra kerülõ szakképzõ iskola az

állami intézményfenntartó központ döntése szerint kifutó rendszerben elláthat a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény

7. § (5) bekezdésében foglalt szakképesítésekre való felkészítésen kívül más szakképzési feladatot is.

(5) A 2013/2014. tanév elõtt megkezdett képzés kifutó rendszerben befejezhetõ anélkül, hogy alkalmazni kellene

a szakképzõ iskolára az 5. § (1)–(4) bekezdésébõl következõ intézményátszervezési kötelezettséget, ha az állami

intézményfenntartó központnak a 92. § (9) bekezdésében foglalt határidõig meghozott döntése alapján a szakképzõ

iskolában kifutó rendszerben a 2013/2014. tanévtõl megszûnik a szakképzés vagy a szakképzõ iskola a 2013/2014.

tanévtõl felmenõ rendszerben kizárólag a mûvészeti szakmacsoportba tartozó szakképzési feladatokat lát el.

(6) Ha az önkormányzat az állami intézményfenntartó központ számára történõ fenntartói és mûködtetõi feladatok

átadásával kapcsolatban önkormányzati fenntartású szakképzõ iskolai célokat szolgált vagyon vagyonkezelõi vagy

– a (8) bekezdés szerinti esetben – ingyenes használati jogát nem biztosítja az állami intézményfenntartó központnak,
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beleértve a vagyoni értékû jog révén rendelkezésre álló vagyont is, helytáll az ebbõl keletkezõ kötelezettségekért, és

kártérítési felelõssége áll fenn az állami intézményfenntartó központnál emiatt felmerülõ költségekkel kapcsolatban.

(7) A Kt. 89/B. § (2) bekezdése szerint létrejött szakképzés-szervezési társulás 2012. december 31-én megszûnik,

tulajdonát és az e napon fennálló kötelezettségeit a társulás tagjai az általuk ezen idõpontig megkötött

megállapodásban megosztják egymás között. A társulás mindazon vagyonát, amely 2012. december 31-éig

szakképzési feladatellátási célokat szolgált, a társulás tagjai 2013. január 1. napjával vagyonkezelésbe átadják az állami

intézményfenntartó központnak mindaddig, amíg ez az állami szakképzési feladatellátáshoz szükséges. Az állami

intézményfenntartó központ a szakképzési feladatellátáshoz és az azt szolgáló vagyonhoz kapcsolódó uniós

támogatási jogviszony tekintetében a szakképzés-szervezési társulás jogutódja.

(8) Az önkormányzat tulajdonosi részesedésével mûködõ gazdasági társaság a tulajdonában levõ vagy vagyoni

értékû joga alapján rendelkezésre álló, szakképzési célt szolgáló ingó és ingatlan vagyon arányos, 2012.

december 31-ig az átadott szakképzõ iskolák használatában álló részének – de legalább a 2012. december 31-ei állapot

szerinti önkormányzati tulajdonrész arányában – az ingyenes használati jogát köteles biztosítani az állami

intézményfenntartó központnak. A gazdasági társaság tulajdonosai kötelesek lehetõvé tenni az e bekezdés szerinti

kötelezettség teljesítését.

(9) Ha a (8) bekezdés szerinti gazdasági társaság tulajdonosai 2013. január 31-éig jelzik az állami intézményfenntartó

központnak, hogy nem tudják vállalni a gazdasági társaság fenntartásával együtt járó költségeket, akkor a gazdasági

társaságot a tulajdonosai megszüntetik az Szt. 2. § (7) bekezdésében foglaltak betartásával, és az önkormányzati

tulajdonosok az általuk átvett, a szakképzési feladatellátást szolgáló vagyont vagyonkezelésbe átadják az állami

intézményfenntartó központnak. A térségi integrált szakképzõ központ tagjai 2013. március 31-ig kötelesek írásba

foglalni megállapodásukat a térségi integrált szakképzõ központ további mûködésével kapcsolatban. A gazdasági

társaság megszûnése esetén az állami intézményfenntartó központ nem tagadhatja meg a fenntartási kötelezettség

teljesítéséhez szükséges költségviselésben való, az állami feladatellátási kötelezettséggel arányos részvételét.

(10) Ha az Szt. 2. § (6) bekezdése szerint vagy a Kt. 89/B. § (13) bekezdése szerint létrejött gazdasági társaság az uniós

támogatás kedvezményezettje és legalább egy tulajdonosa olyan önkormányzat, amely 2012. december 31-ig

szakképzõ iskola fenntartója volt, úgy – eltérõ megállapodás hiányában – 2013. január 1-jét követõen is a gazdasági

társaság a 92. § (6) bekezdése szerint kijelölt jogi személy. Ebben az esetben az állami intézményfenntartó központ

köteles együttmûködni a fenntartási kötelezettség teljesítése érdekében az e bekezdés szerinti gazdasági társasággal

és a térségi integrált szakképzõ központ tagjaival, azonban az uniós támogatásban részesült projekt fenntartási

kötelezettségével összefüggésben költségviselésre nem kötelezhetõ. Az állami intézményfenntartó nem szerez

tulajdonrészt a gazdasági társaságban, azonban ingyenes használati jog illeti meg a (8) bekezdésben foglaltak szerint.

(11) A szakképzõ iskola fenntartója a 2013/2014-es tanév elõtt indult képzéseket a szakképzési megállapodás

megkötése nélkül is befejezheti, a szakképzési megállapodás megkötése, tartalma vagy annak hiánya a szakképzõ

iskolai fenntartónak a 2013/2014-es tanévben vagy ezt követõen indított szakmai képzéseivel kapcsolatos

jogosultságaira vonatkozik.”

44. § Az Szt.

1. 2. § 17. pontjában a „szakképzõ iskolai gyakorlati képzõhely” szövegrész helyébe a „szakképzõ iskolai

feladatellátási helyen lévõ gyakorlati képzõhely” szöveg, 37. pontjában az „ágazatonként” szövegrész helyébe az

„ágazatonként és szakképesítésenként” szöveg, 40. pontjában az „a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény szerinti

magasabb követelmények” szövegrész helyébe a „magasabb követelmények” szöveg,

2. 4. § (2) bekezdésében a „meghatározottak szerint” szövegrész helyébe a „meghatározott esetekben” szöveg,

3. 5. § (4) bekezdésében az „állami, önkormányzati fenntartású” szövegrész helyébe az „állami fenntartású” szöveg,

(5) bekezdésében a „szakiskolai feladatok” szövegrész helyébe a „szakiskolai feladatok, valamint a (12) bekezdés

a) pontja szerinti szakközépiskolai feladatok” szöveg, (7) bekezdésében az „állami, önkormányzati fenntartó

esetén az (1)–(5) bekezdés szerint mûködõ egyetlen szakképzõ iskola” szövegrész helyébe az „az állami fenntartó

(1)–(5) vagy (14)–(15) bekezdés szerint mûködõ szakképzõ iskolája” szöveg, (12) bekezdésében a „fenntartóként

a nemzeti köznevelésrõl szóló törvényben meghatározott köznevelési szerzõdés és az e törvényben

meghatározott szakképzési megállapodás alapján” szövegrész helyébe a „mûködtetõként” szöveg,

(13) bekezdésében a „köznevelési szerzõdés megkötésekor” szövegrész helyébe a „mûködtetõ vagy a fenntartó

változásakor” szöveg,

4. 6. § (3) bekezdés d) pontjában az „a levelezõ” szövegrész helyébe az „az esti, a levelezõ” szöveg,
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5. 6. § (4) és (6) bekezdésében a „Közbeszerzések Tanácsának” szövegrész helyébe a „Közbeszerzési Hatóság”

szöveg,

6. 7. § (1) bekezdés e) pontjában a „lehetõsége” szövegrész helyébe a „legkésõbbi idõpontja” szöveg, f) pontjában

a „szakképesítés szakirányához, részszakképesítéshez” szövegrész helyébe a „részszakképesítéshez” szöveg,

7. 8. § (5) bekezdésében a „tanulói éves kötelezõ szakmai elméleti és gyakorlati óraszám” szövegrész helyébe

a „tanulói éves kötelezõ összes óraszám szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének”

szöveg,

8. 9. § (1) bekezdésében a „szakképzési évfolyamain” szövegrész helyébe az „évfolyamain” szöveg,

9. 12. § (2) bekezdés e) pontjában az „oktatott” szövegrész helyébe az „oktatható” szöveg,

10. 26. § (7) bekezdésében, 64. § (5) bekezdésében, 67. § (1) és (3) bekezdésében és a 70. § (1) bekezdésében a „Munka

Törvénykönyve” szövegrész helyébe a „munka törvénykönyvérõl szóló törvény” szöveg, 64. § (6) bekezdésében

a „Munka Törvénykönyvének” szövegrész helyébe a „munka törvénykönyvérõl szóló törvénynek” szöveg,

64. § (7) bekezdésében a „Munka Törvénykönyvében” szövegrész helyébe a „munka törvénykönyvérõl szóló

törvényben” szöveg,

11. 28. § (3) bekezdésében a „minden tanuló” szövegrész helyébe a „minden, a (4) bekezdésben meghatározott

tanuló” szöveg,

12. 28. § (5) bekezdésében a „szakiskola – és a (2) bekezdésben megjelölt szervezet – ” szövegrész helyébe

a „(2) bekezdésben megjelölt szervezet” szöveg,

13. 29. § (2) bekezdésében az „akinek az (1) bekezdés szerint a képzésben való részvétel ingyenes” szövegrész helyébe

az „aki a képzésben való ingyenes részvételre jogosult” szöveg,

14. 40. § (3) és (4) bekezdésében a „nevelési-oktatási intézmények mûködési rendjérõl” szövegrész helyébe

a „nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról” szöveg,

15. 46. § (2) bekezdésében az „egy” szövegrész helyébe a „valamennyi” szöveg,

16. 49. § (1) bekezdés g) pontjában a „rendkívüli felmondás” szövegrész helyébe az „azonnali hatályú felmondás”

szöveg, 52. § (1) és (3) bekezdésben az „a rendkívüli felmondás” szövegrész helyébe az „az azonnali hatályú

felmondás” szöveg, 50. § (1) bekezdésében és 51. § (1), (2) és (3) bekezdésében a „rendkívüli felmondással”

szövegrész helyébe az „azonnali hatályú felmondással” szöveg, 52. § (2) bekezdésében az „a rendkívüli

felmondással” szövegrész helyébe az „az azonnali hatályú felmondással” szöveg, 52. § (1) bekezdésében az

„a rendkívüli felmondást” szövegrész helyébe az „az azonnali hatályú felmondást” szöveg,

17. 49. § (1) bekezdés f) pontjában a „rendes felmondás” szövegrész helyébe a „felmondás” szöveg, 50. §

(1) bekezdésében a „rendes” szövegrész helyébe a „felmondással” szöveg, 51. § (4) bekezdésében a „rendes

felmondással” szövegrész helyébe a „felmondással” szöveg,

18. 63. § (3) bekezdésében a „pénzbeli juttatásának (2) bekezdés szerinti mértékét” szövegrész helyébe a „pénzbeli

juttatását” szöveg,

19. 73. § (2) bekezdésének b) pontjában a „szakmai tantárgyait, tananyagegységeit” szövegrész helyébe

a „tananyagegységeit” szöveg,

20. 81. § (3) bekezdésében a „megyében székhellyel rendelkezõ fenntartó tekintetében, fenntartónként az általuk

folytatott” szövegrész helyébe a „megyében vagy a fõvárosban folytatott” szöveg, a „fenntartó által indítható”

szövegrész helyébe a „megyében és a fõvárosban indítható” szöveg, (5) bekezdésében a „március 31-ig”

szövegrész helyébe a „március utolsó munkanapjáig” szöveg,

21. 89. §-ában a „szakképesítésért felelõs miniszter egyetértésével” szövegrész helyébe a „b), e), f) és g) pont

tekintetében a szakképesítésért felelõs miniszter egyetértésével” a szöveg,

22. 89. § b) pontjában az „elkészítését és kiadását” szövegrész helyébe az „elkészítésének és kiadásának szabályait”

szöveg, e) pontjában a „szakmai elméletre, a kilencedik évfolyamon, tanmûhelyben folyó szakmai gyakorlatra,

a tizedik és tizenegyedik évfolyamon, gyakorlati képzést folytató szervezetnél szervezett szakmai gyakorlati

képzésre” szövegrész helyébe a „szakmai elméletre és a szakmai gyakorlati képzésre” szöveg,

23. 92. § (3) bekezdés a) pontjában, (8), (11), (12) és (13) bekezdésében az „állami, önkormányzati” szövegrész helyébe

az „állami” szöveg, (4) bekezdésében a „Nem állami, nem önkormányzati” szövegrész helyébe a „Nem állami”

szöveg, (13) bekezdésében az „Ebben az esetben a szakképzõ iskola fenntartója” szövegrész helyébe az

„A szakképzõ iskola állami fenntartója” szöveg, (26) bekezdésében a „2012. december 31-ig” szövegrész helyébe

a „2013. március 31-ig”

szöveg lép.
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45. § Hatályát veszti az Szt.

1. 5. § (8) és (9) bekezdése és (12) bekezdés c) pontja,

2. 61. § (4) bekezdésében az „a szakképesítésért felelõs miniszter által vezetett minisztérium, valamint” szövegrész,

3. 63. § (6) bekezdésében a „módját és” szövegrész,

4. 88. § (2) bekezdés c) pontjában az „ellenõrzésével összefüggõ tevékenység”,

5. 92. § (11) bekezdésében az „Ebben az esetben a térségi integrált szakképzõ központ tagja lehet több megyei

kormányhivatal is.” szövegrész,

6. 92. § (31), (32) és (35) bekezdése és

7. 93. § c) pontja.

3. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások

fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

46. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló

1997. évi LXXX. törvény 4. § p) pontjában a „szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény” szövegrész helyébe

„a szakképzésrõl szóló törvény” szöveg lép.

4. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása

47. § (1) A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Gktv.) 9. § e) pontjában a „szakképzésrõl szóló

1993. évi LXXVI. törvényben és végrehajtási rendeletében” szövegrész helyébe a „szakképzésrõl szóló törvényben és

végrehajtási rendeleteiben” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a Gktv. 8/A. § (1) bekezdésében az „ – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel –” szövegrész.

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

48. § A kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 12/A. §-ában az „adó- és

vámhatósági eljárást kivéve” szövegrész helyébe az „adó- és vámhatósági eljárást és a felnõttképzési tevékenységet

folytató intézmények ellenõrzésére irányuló eljárást kivéve” szöveg lép.

6. A hitelszerzõdésbõl eredõ kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek

lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosítása

49. § (1) A hitelszerzõdésbõl eredõ kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának

biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény (a továbbiakban: NET tv.) 1. §-a a következõ h) ponttal egészül ki:

(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály alkalmazásában)

„h) lakhatási célú ingatlan: a hitelszerzõdésbõl eredõ kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes

személyek lakhatásának biztosítását szolgáló, erre a célra épített állami tulajdonú ingatlan,”

(2) A NET tv. 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Nemzeti Eszközkezelõ a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástörvény) 10. § (1) bekezdésében meghatározott

feladatait – a lakhatási célú ingatlanok kivételével – jogszabályban kijelölt költségvetési szerv, 100%-os állami

tulajdonban vagy 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság, vagy ezek 100%-os tulajdonában álló

gazdasági társaság kizárólagos jog alapján látja el.”

(3) A NET tv. 22. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Nemzeti Eszközkezelõ

a) a hiteladóssal vagy – a 8. § (3) bekezdése szerinti esetben – a zálogkötelezettel az adásvételi szerzõdés

megkötésével egyidejûleg a megvásárolt lakóingatlanra

b) a pályázat alapján kiválasztott, jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelõ személlyel vagy

személyekkel a lakhatási célú ingatlanra

[az a) és b) pont szerinti személy a továbbiakban együtt: bérlõ] vonatkozóan határozatlan idõtartamra lakásbérleti

szerzõdést köt.”
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(4) A NET tv. 22. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Ha a megvásárolt lakóingatlannak több tulajdonosa volt, a Nemzeti Eszközkezelõ a lakásbérleti szerzõdést

a lakóingatlan valamennyi, a Nemzeti Eszközkezelõ általi megvásárlása idõpontjában az ingatlan-nyilvántartásba

bejegyzett tulajdonosával mint bérlõtársakkal köti meg.”

(5) A NET tv. 23. § f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A lakásbérleti szerzõdés létrejöttére, tartalmára és megszûnésére a Lakástörvény szabályait a következõ eltérésekkel kell

alkalmazni:)

„f) a lakóingatlannal összefüggésben felmerülõ, a Lakástörvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott költségek

a bérlõt, a lakhatási célú ingatlannal összefüggésben felmerülõ, a Lakástörvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott

költségek a vagyonkezelõt terhelik,”

(6) A NET tv. 25. §-a a következõ g) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg)

„g) a lakhatási célú ingatlan bérlõi pályázat útján történõ kiválasztásának szabályait.”

50. § A NET tv.

a) 1. § f) pontjában az „a lakás” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Eszközkezelõ által megvásárolható, lakás” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „lakóingatlan” szövegrész helyébe a „lakóingatlan és a lakhatási célú ingatlan”

szöveg,

c) 23. § a) pontjában a „lakóingatlanba” szövegrész helyébe a „lakóingatlanba, illetve a lakhatási célú ingatlanba”

szöveg,

d) 23. § b) pontjában és 24. § (2) bekezdésében a „lakóingatlanra” szövegrész helyébe a „lakóingatlanra, illetve

a lakhatási célú ingatlanra” szöveg,

e) 23. § c) pontjában a „lakóingatlanban” szövegrész helyébe a „lakóingatlanban, illetve a lakhatási célú ingatlanban”

szöveg,

f) 23. § h) pontjában a „lakóingatlan” szövegrész helyébe a „lakóingatlan, illetve a lakhatási célú ingatlan” szöveg,

g) 23. § b) pontjában az „(1)” szövegrész helyébe az „(1) és (1a)” szöveg

lép.

7. Záró rendelkezések

51. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az 1–12. §, a 13. § (1), (2) és (4) bekezdése, a 14–20. §, a 21. § (1) bekezdése, a 22–25. §, a 26. § (1) bekezdése, a 27–41. §,

a 42. § (1) és (2) bekezdése, a 43–48. § és az 52. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 13. § (3) bekezdése, a 21. § (2) bekezdése, a 26. § (2) bekezdése és a 42. § (3) bekezdése 2013. szeptember 1-jén lép

hatályba.

52. § Az e törvényben a tanulószerzõdés és az együttmûködési megállapodás tartalmára vonatkozóan meghatározott új

tartalmi elemeket elsõ alkalommal e törvény hatálybalépését követõen megkötött vagy módosított tanulószerzõdés

és az együttmûködési megállapodás esetén kell alkalmazni.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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2012. évi CCXVI. törvény

egyes foglalkoztatási tárgyú törvényeknek a Magyary Egyszerûsítési Programmal összefüggõ,

valamint egyéb célú módosításáról*

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

1. § A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 27. §

(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az álláskeresési járadék folyósításának kezdõ napja az álláskeresõnek az állami foglalkoztatási szervnél történõ

jelentkezésének napja. Ha az álláskeresõ a személyes adatait – az állami foglalkoztatási szerv részére – a személyes

jelentkezését megelõzõen – elektronikus levél útján küldte meg, az álláskeresési járadék folyósításának kezdõ napja

az adatoknak az állami foglalkoztatási szervhez történõ megérkezésének a napja.”

2. § Az Flt. 28. §-át megelõzõ alcím címe, és az Flt. 28. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az álláskeresési járadék folyósításának megszûnése, megszüntetése és szünetelése
28. § (1) Megszûnik az álláskeresési járadék folyósítása, ha az álláskeresõ

a) kéri, a kérelemben megjelölt idõponttól,

b) megváltozott munkaképességû személyek ellátására válik jogosulttá, a jogosultság kezdõ napjától,

c) oktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat, a tanulói, hallgatói jogviszony kezdõ napjától,

d) meghalt, a halál bekövetkezését követõ naptól,

e) az álláskeresési járadék folyósítási idejét kimerítette, a folyósítási idõ utolsó napját követõ naptól,

f) olyan képzési lehetõséget fogad el, amelynek során a mindenkori kötelezõ legkisebb munkabér összegét elérõ

rendszeres támogatásban részesül, a támogatás folyósításának kezdõ napjától,

g) keresõ tevékenységet folytat – kivéve a (2) bekezdésben, a 29. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakat, valamint

az 58. § (5) bekezdés n) pontjában foglalt alkalmi foglalkoztatásnak minõsülõ munkaviszony keretében folytatott

keresõ tevékenységet – a keresõ tevékenység kezdõ napjától.

(2) Meg kell szüntetni az álláskeresési járadék folyósítását, ha

a) az álláskeresõt törlik a nyilvántartásból, a nyilvántartásból való törlés napjától,

b) az álláskeresõ keresõ tevékenységet folytat, és a 36. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségét

elmulasztotta, a keresõ tevékenység kezdõ napjától, ha ez nem állapítható meg, a keresõ tevékenység

megállapításának napjától.

(3) Ha az álláskeresési járadék folyósításának megszüntetése a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott ok miatt

történik, az álláskeresõ részére álláskeresési járadék csak a folyósítás megszüntetésének kezdõ napjától számított

90 nap elteltével folyósítható még akkor is, ha a jogosultsághoz szükséges feltételekkel rendelkezik.”

3. § Az Flt. 29. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Szünetel az álláskeresési járadék folyósítása, ha az álláskeresõ

a) terhességi-gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási díjra vagy gyermekgondozási segélyre való jogosultságának

megállapítását jelenti be, terhességi-gyermekágyi segély és gyermekgondozási díj esetén a jogosultság

megállapítását követõ naptól, gyermekgondozási segély esetén a jogosultság megállapításának napjától,

b) elõzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti, kivéve, ha a szabadságvesztés-büntetést

pénzbüntetés átváltoztatása miatt állapították meg, a büntetés megkezdésének napjától,

c) a 25. § (5) bekezdésében meghatározott közfoglalkoztatás alatt, a közfoglalkoztatási jogviszony kezdõ napjától,

d) rövid idõtartamú, legfeljebb kilencven napig tartó keresõ tevékenységet folytat – az 58. § (5) bekezdés n) pontjában

meghatározott alkalmi foglalkoztatásnak minõsülõ munkaviszony kivételével, feltéve, hogy bejelentési

kötelezettségének eleget tett – a keresõ tevékenységet megalapozó jogviszony kezdõ napjától,

e) a 14. § (6) bekezdésében meghatározott keresetpótló juttatásban részesül, a keresetpótló juttatás kezdõnapjától,

f) az önkéntes tartalékos katonai szolgálat keretében tényleges szolgálatot teljesít, ezen idõszak teljes idõtartamára.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. december 11-i ülésnapján fogadta el.
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4. § (1) Az Flt. 30. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az álláskeresõ kérelmére nyugdíj elõtti álláskeresési segélyt (a továbbiakban: álláskeresési segély) kell megállapítani, ha]

„b) a kérelem benyújtásának idõpontjában a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt év

hiányzik, és legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült és az álláskeresési járadék folyósítási idõtartamát

kimerítette, vagy a folyósítási idõtartam kimerítését megelõzõen az álláskeresési járadék folyósítását az állami

foglalkoztatási szerv – keresõ tevékenység miatt – megszüntette és az álláskeresõ álláskeresési járadékra ismételten

nem szerzett jogosultságot,

c) az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését, vagy a b) pontban meghatározott megszüntetését követõen

három éven belül betöltötte a b) pontban meghatározott életkort, és”

(2) Az Flt. 30. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az álláskeresési segély összegét a kérelem benyújtásának idõpontjában hatályos kötelezõ legkisebb munkabér

összege 40 százalékának alapulvételével kell megállapítani. Ha a 26. § (1) bekezdésében meghatározott járadékalap

az elõbbi összegnél alacsonyabb volt, az álláskeresési segély összegét a járadékalap alapulvételével kell megállapítani.

Az egy napra járó álláskeresési segély összege az elõzõekben foglaltak szerint meghatározott segélyalap harmincad

része.”

(3) Az Flt. 30. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az álláskeresési segély folyósításának kezdõ napja az álláskeresési segély iránti kérelem benyújtásának napja. Ha

az álláskeresõ a személyes adatait – az állami foglalkoztatási szerv részére – a személyes jelentkezését megelõzõen –

elektronikus levél útján küldte meg, az álláskeresési segély folyósításának kezdõ napja az adatoknak az állami

foglalkoztatási szervhez történõ megérkezésének a napja.”

(4) Az Flt. 30. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Megszûnik az álláskeresési segély folyósítása a 28. § (1) bekezdés a)–f) pontjában meghatározott esetben. Meg kell

szüntetni az álláskeresési segély folyósítását a 28. § (2) bekezdésében meghatározott esetben.”

(5) Az Flt. 30. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Szünetel az álláskeresési segély folyósítása

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.”

5. § (1) Az Flt. 36. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az e törvény alapján ellátásban részesülõ személy a jogosultság feltételeit érintõ lényeges tények és körülmények

megváltozásáról a tudomásszerzéstõl számított 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet.

E kötelezettségének elektronikus levél útján is eleget tehet.”

(2) Az Flt. 36. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az állami foglalkoztatási szerv az ügyfél kérelmére a kérelem benyújtásától számított 8 napon belül igazolást ad ki

a) az álláskeresési járadék folyósításának a 28. § (1) bekezdésében meghatározott megszûnésérõl, valamint a 29. §

(1) bekezdésében meghatározott szünetelésérõl,

b) az álláskeresési segélynek a 30. § (5) bekezdésében meghatározott megszûnésérõl, valamint a 30. §

(7) bekezdésében meghatározott szünetelésérõl.”

6. § Az Flt. 39/A. §-a a következõ (11)–(13) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A Nemzeti Foglalkoztatási Alapot – ha az egyes alaprészek tekintetében törvény eltérõen nem rendelkezik –

a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) kezeli.

(12) A minisztérium az (1) bekezdésben meghatározott tevékenysége keretében ellátja az államháztartásról szóló

2011. évi CXCV. törvény 18. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat, továbbá

a) gondoskodik a Nemzeti Foglalkoztatási Alapra mint elkülönített állami pénzalapra vonatkozó jogszabályok

végrehajtásáról,

b) ha törvény eltérõen nem rendelkezik, a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból nyújtott költségvetési támogatás esetén

támogatási szerzõdést köt.

(13) Felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezelésének

és felhasználásának részletes szabályait rendeletben határozza meg.”
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7. § Az Flt. 39/C. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Nemzeti Foglalkoztatási Alap bevétele:)

„a) az egészségbiztosítási- és munkaerõpiaci járulékból a Nemzeti Foglalkoztatási Alapot a Tbj. szerint megilletõ rész;”

8. § (1) Az Flt. 54. §-a a következõ (9a) bekezdéssel egészül ki:

„(9a) Az álláskeresõ a (9) bekezdés b) pontjában, valamint az 51/A. § (9) bekezdésében meghatározott jelentkezési

kötelezettségének elektronikus levél útján is eleget tehet.”

(2) Az Flt. 54. § (14) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az állami foglalkoztatási szerv – külön jogszabályban meghatározott idõponttól – törli az álláskeresõk nyilvántartásából

az álláskeresõt, ha)

„d) jelentkezési kötelezettségének személyesen vagy elektronikus levél útján nem tesz eleget, vagy”

9. § Az Flt. a következõ 54/B. §-sal egészül ki:

„54/B. § (1) Az álláskeresõként történõ nyilvántartásba vétellel kapcsolatos eljárásban – ideértve a nyilvántartásba vétel

szünetelését is – az állami foglalkoztatási szerv abban az esetben dönt határozattal, ha az ügyfélnek az álláskeresõként

történõ nyilvántartásba vétellel kapcsolatos kérelmét érdemben elutasítja, vagy az ügyfelet az 54. § (14) bekezdés d) és

e) pontja alapján törli az álláskeresõk nyilvántartásából.

(2) Ha az állami foglalkoztatási szerv az álláskeresõként való nyilvántartásba vétellel kapcsolatos eljárásban külön

határozat meghozatala nélkül döntött, döntésérõl – az ügyfél kérelmére – a kérelem benyújtásától számított 8 napon

belül igazolást ad ki.”

10. § (1) Az Flt. 58. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„a) munkaviszony: a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszony, közszolgálati jogviszony, kormányzati szolgálati

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bírósági és igazságügyi, valamint ügyészségi szolgálati viszony,

a közfoglalkoztatási jogviszony, a biztosított bedolgozói – és az 1994. június 1-jét megelõzõen létesített – ezzel egy

tekintet alá esõ bedolgozói jogviszony, a hivatásos nevelõ szülõi jogviszony, a szövetkezeti tag munkaviszony jellegû

munkavégzésre irányuló jogviszonya, – ide nem értve az iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagját –,

fegyveres és rendvédelmi szervek hivatásos és szerzõdéses állományú tagjának szolgálati viszonya,”

(2) Az Flt. 58. § (5) bekezdés d) pont 3. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

(álláskeresõ: az a személy, aki)

„3. öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs járadékban, valamint a megváltozott munkaképességû személyek

ellátásaiban nem részesül és”

(3) Az Flt. 58. § (5) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„e) keresõ tevékenység: – az 1–5. pontban foglaltak figyelembevételével – minden olyan munkavégzés, amelyért

díjazás jár, továbbá keresõ tevékenységet folytatónak kell tekinteni azt a személyt is, aki külön törvény szerint egyéni

vállalkozónak minõsül, valamint aki gazdasági társaság tevékenységében személyes közremûködés vagy

mellékszolgáltatás keretében történõ munkavégzés útján vesz részt, illetve aki a társaság vezetõ tisztségviselõje vagy

a társasági szerzõdésben közremûködési/munkavégzési kötelezettsége/joga fel van tüntetve.

1. Az olyan munkavégzés, amelyért jogszabály alapján tiszteletdíj jár, akkor minõsül keresõ tevékenységnek, ha a havi

tiszteletdíj mértéke a kötelezõ legkisebb munkabér 30 százalékát meghaladja.

2. A mezõgazdasági õstermelõi igazolvánnyal folytatott tevékenység akkor minõsül keresõ tevékenységnek, ha

az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál

figyelembe kell venni.

3. A külön törvény alapján végzett közérdekû önkéntes tevékenység nem minõsül keresõ tevékenységnek.

4. A külön törvény alapján nevelõszülõi jogviszony keretében végzett tevékenység nem minõsül keresõ

tevékenységnek.

5. A szociális szövetkezet tagja által a szövetkezetben végzett személyes közremûködés, akkor minõsül keresõ

tevékenységnek, ha a személyes közremûködés ellenértékeként megszerzett bevétel meghaladja a személyi

jövedelemadóról szóló törvény alapján az adómentes bevétel értékhatárát,”
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(4) Az Flt. 58. § (5) bekezdése a következõ u) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

„u) elektronikus levél: az egyedi levelezési címek között levelezõprogram segítségével küldhetõ és fogadható

adategyüttes.”

11. § Az Flt.

a) 14. § (2) bekezdésében a „húsz órát” szövegrész helyébe a „harminc órát”,

b) 30. § (6) bekezdésében az „a 28. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „a 28. § (3) bekezdésében”,

c) 39. § (4) bekezdésében a „közzétételével” szövegrész helyébe a „közzétételével és ellenõrzésével”,

d) 54. § (10b) bekezdésében az „a munkahely akkor megfelelõ” szövegrész helyébe az „a munkahely – a 25. §

(2) bekezdés d) pontjában foglaltakon kívül – akkor is megfelelõ”,

e) 57/B. § (6) bekezdésében az „a) alpontja” szövegrész helyébe az „aa)–ae) alpontja”,

f) 58. § (6) bekezdés b) pontjában az „a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak

jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 56. §-ának e)–f) pontjában, és 59. §-a (2) bekezdésének c) pontjában”

szövegrész helyébe az „a szolgálati viszony lefokozás fenyítés kiszabásával, büntetõeljárás keretében lefokozással,

a szolgálati viszony keretében betöltött munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró

foglalkozástól eltiltás vagy közügyektõl eltiltás alkalmazásával, valamint az állomány tagjának a szolgálatra

méltatlanná válásával kapcsolatos felmentésével”

szöveg lép.

12. § Hatályát veszti az Flt.

a) 25. § (1) bekezdés c) pontja,

b) 27. § (7) bekezdése.

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

13. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 2. §-a a következõ

(2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Törvény – ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel – e törvény rendelkezéseitõl eltérhet.”

(2) A Kjt. 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az Mt. 198–207. §, 213. §-a és 228. §-a a közalkalmazotti jogviszony tekintetében nem alkalmazható. Az Mt.

208–211. §-a csak a 22/B. § szerinti magasabb vezetõre alkalmazható.

(3) Munkaerõ-kölcsönzés vagy iskolaszövetkezeti tagság keretében munkavállaló a munkáltató alaptevékenysége

körében nem foglalkoztatható, kivéve, ha az alaptevékenység szerinti feladat ellátása más módon nem biztosítható.

E bekezdés alkalmazásában akkor nem biztosítható más módon az alaptevékenység szerinti feladat ellátása, ha

a munkakör haladéktalan betöltése a tevékenység folyamatos ellátásának biztonságos megszervezéséhez

elengedhetetlenül szükséges, és az ehhez szükséges személyi feltételek más munkaszervezési eszközökkel nem

biztosíthatók.”

(3) A Kjt. 21. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Közalkalmazotti jogviszony – ha törvény eltérõen nem rendelkezik –

a) helyettesítés céljából, vagy

b) meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat ellátására

létesíthetõ határozott idõre történõ kinevezéssel.”

(4) A Kjt. 30. §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló

1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltételt legkésõbb a felmentési idõ leteltekor teljesítõ

közalkalmazott kérelmezi.

(5) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt

feltétel megállapításához szükséges jogosultsági idõt a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozatával kell igazolni.”

(5) A Kjt. 36. § (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A közalkalmazotti igazolás tartalmazza

a) a közalkalmazott természetes személyi azonosító adatait (név, születési név, anyja neve, születési hely, év, hónap,

nap);
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b) a közalkalmazott társadalombiztosítási azonosító jelét, a közalkalmazott pénztártag által választott

magánnyugdíj-pénztár megnevezését, címét, pénzforgalmi számlaszámát;

c) a közalkalmazott munkakörét;

d) a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban töltött idõ tartamát;

e) a 22. § (8) bekezdés a)–c) pontjában meghatározottakat és a szülési szabadság idõtartamát;

f) minden olyan, a közalkalmazotti jogviszony megszûnésének évében munkában nem töltött idõt, amely alatt

a közalkalmazott illetményben részesült;

g) a közalkalmazott illetményébõl jogerõs határozat vagy jogszabály alapján levonandó tartozást, illetve ennek

jogosultját, vagy pedig azt, hogy a közalkalmazott illetményét tartozás nem terheli;

h) a jubileumi jutalom kifizetését és ennek idõpontját;

i) a közalkalmazott 37. § (7) bekezdésében meghatározott, emelt összegû végkielégítésben való részesülését, továbbá

j) a közalkalmazotti jogviszony megszûnésének módját.”

(6) A Kjt. 37. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Nem jogosult végkielégítésre a közalkalmazott, ha felmentésére – az egészségügyi okot kivéve – tartós

alkalmatlansága vagy nem megfelelõ munkavégzése miatt került sor. Nem jár továbbá végkielégítés

a közalkalmazottnak, ha

a) legkésõbb a közalkalmazotti jogviszony megszûnésének idõpontjában nyugdíjasnak minõsül [Mt. 294. §

(1) bekezdés g) pont],

b) felmentésére a 30. § (4) bekezdése alapján kerül sor.”

(7) A Kjt. 38. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„38. § (1) A közalkalmazotti jogviszony tekintetében az Mt.-nek a munkaviszony megszûnésérõl és megszüntetésérõl

szóló rendelkezései (X. fejezet) közül a 63–64. §, 65. § (1)–(2) bekezdés, 66. § (1)–(3) és (8)–(9) bekezdés, a 69–70. §,

a 77. §, a 79. § és a 85. § nem alkalmazható.

(2) Az Mt. 71–76. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) a munkáltató mûködésével összefüggõ okra alapított felmondáson felmentést, az Mt. 79. § (1) bekezdés b) pontja

szerinti munkáltatói intézkedésen az e törvény 27. § (2) bekezdése által szabályozott azonnali hatályú megszüntetést

kell érteni, ha ezek közlésére a 30. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján kerül sor,

b) az Mt. 75. § (1) bekezdésében foglalt tájékoztatással egyidejûleg a munkáltató intézkedik a 30/A. § (2) bekezdésében

szereplõ kötelezettsége teljesítése érdekében,

c) az Mt. 75. § (1) bekezdésében foglalt tájékoztatást megelõzõen a munkáltató intézkedik a 30/C. § (1) bekezdése

b) pontja szerinti kötelezettsége teljesítésének érdekében.

(3) Az (1) bekezdéstõl eltérõen a nemzetbiztonsági szolgálatoknál fennálló közalkalmazotti jogviszony tekintetében

az Mt. 71–76. §-ának rendelkezései nem alkalmazhatók.

(4) A létszámcsökkentést eredményezõ döntést megelõzõen a miniszter a 6. § (6) bekezdése szerinti ágazati (alágazati)

érdekegyeztetõ fórumban, ennek hiányában a KOMT-ban, illetõleg az önkormányzat az önkormányzati

érdekegyeztetõ fórumban – az érdekegyeztetésben részt vevõ felekkel – tárgyalást kezdeményez.”

(8) A Kjt. 59. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„59. § A közalkalmazotti jogviszony tekintetében

a) az Mt. munka- és pihenõidõrõl szóló rendelkezései (XI. fejezet) közül a 92. § (4) bekezdés, 116–117. §, 119. §

(2) bekezdés és a 135. § (4)–(6) bekezdés nem alkalmazható;

b) jogszabály vagy kollektív szerzõdés – ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel – az Mt. 86. § (3) bekezdés

a) pontjától a közalkalmazott javára eltérhet.”

(9) A Kjt. 61. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Végrehajtási rendelet rendelkezhet az (1) és (3) bekezdésben foglaltak alól indokolt esetben lehetséges

felmentésrõl. A felmentéssel egyidejûleg elõ kell írni a szükséges iskolai végzettség, illetve szakképesítés,

szakképzettség legfeljebb öt éven belüli megszerzését. Nem számítható be az ötéves határidõbe mindazon idõtartam,

amelyet a gyakornoki idõnél figyelmen kívül kell hagyni. A felmentés idõtartamának eredménytelen eltelte esetén

a közalkalmazotti jogviszony a törvény erejénél fogva megszûnik.”

(10) A Kjt. 78. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya – a 25. § (2) bekezdés b) pont 1. alpontja szerinti áthelyezés vagy

g) pont ga) alpontja szerinti rendkívüli felmentés kivételével – megszûnik és legkésõbb a megszûnés idõpontjában

nyugdíjasnak minõsül [Mt. 294. § (1) bekezdés g) pont] vagy felmentésére a 30. § (4) bekezdése alapján kerül sor,
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továbbá legalább harmincöt évi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, a negyvenéves közalkalmazotti

jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat részére a jogviszony megszûnésekor ki kell fizetni.”

(11) A Kjt. 80. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„80. § (1) A közalkalmazotti jogviszony tekintetében az Mt. munkabérre vonatkozó rendelkezései (XII. fejezet) közül

a 136. § (1)–(2) bekezdés, a 137–138. §, 145. §, 150. §, 156. §, 157. § (2) bekezdés, 159. § és a 165. § nem alkalmazható.

(2) Az Mt. 148–149., valamint 151–152. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a távolléti díjat a 70–75. § szerinti

bérpótlék, valamint a 77. § (1) bekezdése szerinti keresetkiegészítés figyelembevételével kell megállapítani.”

(12) A Kjt. 85. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Felhatalmazást kap az ágazatért felelõs miniszter, hogy az ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel

rendeletben határozza meg az Mt. 86. § (3) bekezdésétõl az ágazati irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szerveknél

foglalkoztatott közalkalmazottak javára történõ eltérés szabályait.”

(13) A Kjt.

a) 13. §-ában a „277. § (1) bekezdését” szövegrész helyébe a „277. § (1) és (2) bekezdését”,

b) 25/A. § (6) bekezdésében az „átlagkeresetet” szövegrész helyébe a „távolléti díjat”,

c) 25/B. § (2) bekezdésében a „személyi alapbérének” szövegrész helyébe az „alapbérének”, az „A személyi

alapbérbe” szövegrész helyébe az „Az alapbérbe”,

d) 25/C. § (6) bekezdésében a „34. § alkalmazásakor” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti jogviszony jogellenes

megszüntetése esetén”,

e) 27. § (2) bekezdésében az „átlagkeresetét” szövegrész helyébe a „távolléti díját”, az „átlagkereset”szövegrész

helyébe a „távolléti díj”, az „átlagkeresetet” szövegrész helyébe a „távolléti díjat”,

f) 29. § (3) bekezdésében az „átlagkeresetét” szövegrész helyébe a „távolléti díját”,

g) 30. § (1) bekezdés d) pontjában a „(37/B. §)” szövegrész helyébe az „(Mt. 294. § (1) bekezdés g) pont)”,

h) 37. § (6) bekezdésében az „átlagkeresetének” szövegrész helyébe a „távolléti díjának”,

i) 37. § (7) bekezdésében az „átlagkereset” szövegrész helyébe a „távolléti díj”, a „[37/B. § (1) bekezdés a) pont]”

szövegrész helyébe az „[Mt. 294. § (1) bekezdés g) pont ga) alpont]”,

j) 37. § (12) bekezdésének b) pontjában az „átlagkeresetre” szövegrész helyébe a „távolléti díjra”,

k) 37/A. § (2) bekezdésében az „átlagkeresetre” szövegrész helyébe a „távolléti díjra”,

l) 41. § (3) bekezdésében a „közalkalmazotti jogviszonyra” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti jogviszonyhoz

kapcsolódó munkakörre, magasabb vezetõi, vezetõi megbízásra”,

m) 64. § (2) bekezdésében a „87/A. §-ában” szövegrész helyébe a „87/A. §-ban”,

n) 78/A. § (3) bekezdésében az „a)–d) pontjaiban” szövegrész helyébe az „a)–c) pontjában”,

o) 85/A. § i) pontjában a „személyi alapbért” szövegrész helyébe az „alapbért”,

p) 87/A. § (1) bekezdésének c) pontjában az „a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény”

szövegrész helyébe az „a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint 2010. július 6. és

2012. február 29. között a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény ”,

q) 89. § (1) bekezdésében a „személyi alapbérénél” szövegrész helyébe az „alapbérénél”

szöveg lép.

(14) Hatályát veszti a Kjt.

a) 16. § (1)–(2) bekezdése,

b) 22/A. §-ában a „ , valamint a 45–53/A. és az 54/A. §-ban” szövegrész,

c) 25. § (2) bekezdés g) pont gb) alpontja,

d) 27. § (1) bekezdésében az „A határozott idejû közalkalmazotti jogviszony más okból lemondással nem

szüntethetõ meg.” szövegrész,

e) 30. § (1) bekezdés f) pontja,

f) 33/A. §-a, valamint

g) 66. § (7) bekezdésében az „a 66/A. § (1) bekezdésben,” szövegrész,

h) 86. §-a.
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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 módosítása

14. § (1) 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 továbbiakban: Pftv.) 4/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„4/A. § (1) Az érvényes START-kártyával rendelkezõ személy foglalkoztatása után a munkaadót a szociális hozzájárulási

adóból igénybe vehetõ részkedvezmény illeti meg legfeljebb 2014. december 31-ig a következõk szerint:

a) alap- és középfokú végzettséggel rendelkezõ vagy végzettséggel nem rendelkezõ pályakezdõ fiatal

foglalkoztatásakor a részkedvezmény egyenlõ az érvényes START-kártyával rendelkezõ természetes személyt

(munkavállalót) az adómegállapítási idõszakra megilletõ, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett,

a munkavállalót terhelõ közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabérnek, de legfeljebb

a minimálbér másfélszeresének tizenhét százalékával a foglalkoztatás elsõ évében, illetve hét százalékával

a foglalkoztatás második évében, továbbá

b) felsõfokú végzettségû pályakezdõ fiatal foglalkoztatásakor a részkedvezmény egyenlõ az érvényes START-kártyával

rendelkezõ természetes személyt (munkavállalót) az adómegállapítási idõszakra megilletõ, az adó alapjának

megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelõ közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó)

munkabérnek, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének tizenhét százalékával a foglalkoztatás elsõ kilenc

hónapjában, illetve hét százalékával a foglalkoztatás azt követõ három hónapjában.”

(2) A Pftv. 8/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló

2011. évi CVI. törvény 1. § (3) bekezdésében felsorolt közfoglalkoztatót a közfoglalkoztatási jogviszonyban történõ

foglalkoztatás esetére a szociális hozzájárulási adóból igénybe vehetõ részkedvezmény illeti meg. A részkedvezmény

egyenlõ a közfoglalkoztatott természetes személyt az adómegállapítási idõszakra megilletõ, az adó alapjának

megállapításánál figyelembe vett, a közfoglalkoztatottat terhelõ közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett

közfoglalkoztatási bér, de legfeljebb a közfoglalkoztatási garantált bér 130 százalékának tizenhárom és fél

százalékával.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezmény és egyéb, törvény alapján járó foglalkoztatási célú

adókedvezmény ugyanazon személy után, egyidejûleg nem vehetõ igénybe. Az (1) bekezdésben meghatározott szerv

által történõ foglalkoztatás esetén a foglalkoztató kizárólag az e §-ban szabályozott adókedvezményt érvényesítheti.”

(3) A Pftv. 3. § (2) bekezdése hatályát veszti.

4. Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló

2009. évi LXXIV. törvény módosítása

15. § (1) Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló 2009. évi

LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 14. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az ÁPB

a) megállapodásokat köthet, illetve

b) kollektív tárgyalásokat folytathat kollektív szerzõdés létrehozása érdekében,

– a kollektív szerzõdés kötésére való jogosultságra vonatkozó rendelkezések kivételével – az Mt.-ben, valamint

az e törvényben meghatározott szabályok szerint.”

(2) Az ÁPBtv. 15. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az (1) bekezdéstõl eltérõen, ha az azt megkötõ munkáltatói érdekképviselet érdekképviseleti tevékenysége több

ágazatra (alágazatra, szakágazatra) is kiterjed, a kollektív szerzõdés elõírhatja, hogy a 17. § (1) bekezdésében

meghatározott szabályok csak az abba az ágazatba – fõtevékenységük szerint – tartozó munkáltatókra hatályosak,

amely szerinti ÁPB-ben a kollektív szerzõdést megkötötték.”

(3) Az ÁPBtv. 17. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen, a 26. § 14. pontjában meghatározott ágazatra vonatkozó, ágazati

párbeszéd bizottságban kötött kollektív szerzõdés hatálya kiterjeszthetõ a 26. § 14. pontjában említett ágazatba

tartozó tevékenységet melléktevékenységként végzõ munkáltatónak az e tevékenysége keretében foglalkoztatott
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munkavállalóira, feltéve, hogy a munkáltató nem tartozik a fõtevékenysége szerinti ágazatra kiterjesztett kollektív

szerzõdés hatálya alá.”

(4) Az ÁPBtv. 17. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A kollektív szerzõdés hatálya nem terjeszthetõ ki, ha a kollektív szerzõdés jogszabállyal ellentétes, illetve

az ágazatban korábban kiterjesztett és tágabb személyi hatályú ágazati kollektív szerzõdésben foglaltaknál

kedvezõtlenebb rendelkezést tartalmaz a munkavállalóra nézve, kivéve, ha a tágabb személyi hatályú kollektív

szerzõdés az eltérést kifejezetten megengedi.”

(5) Az ÁPBtv. 18. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A 17. § (2a) bekezdése alapján történõ kiterjesztés esetén a kollektív szerzõdés hatályát veszti arra a munkáltatóra

nézve, amelyre melléktevékenysége keretében terjedt ki, ha a munkáltató fõtevékenysége szerinti ágazatra

kiterjesztett kollektív szerzõdés lép hatályba, ez utóbbi hatálybalépésének idõpontjában.”

(6) Az ÁPBtv. 21. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az ÁRMB kérelemre, illetve – a b) pontban foglalt esetben – szakhatóságként eljárva megállapítja, hogy

az érdekképviselet

a) megfelel-e az ágazati reprezentativitás feltételeinek, továbbá

b) a kollektív szerzõdés kiterjesztéséhez szükséges, a 17. § (2) bekezdésében meghatározott feltételnek.”

(7) Az ÁPBtv. 26. §-a a következõ 13–14. ponttal egészül ki:

(26. § E törvény alkalmazásában)

„13. tágabb (általános) hatályú kollektív szerzõdés a szélesebb munkavállalói körre kiterjedõ kollektív szerzõdés, így

tágabb hatályúnak minõsül az Mt. 276. § (5) bekezdésében említett kollektív szerzõdéseknél a munkáltatói

érdekképviselet tagmunkáltatóinak munkavállalóira kiterjedõ hatályú, ezeknél pedig a miniszter által ágazatra

(szakágazatra, alágazatra, nemzetgazdasági ágra) kiterjesztett hatályú kollektív szerzõdés;

14. a postai szolgáltatásokról szóló külön törvény szerinti egyetemes szolgáltatás, valamint az egyetemes postai

szolgáltatást helyettesítõ és azt nem helyettesítõ postai szolgáltatás körébe tartozó tevékenységet végzõ, Mt. hatálya

alá tartozó munkáltató tevékenysége az 53. Postai, futárpostai tevékenység ágazatba tartozó tevékenységnek

minõsül.”

5. Az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosítása

16. § (1) Az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efotv.) 1. §-a a következõ

(4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A (2) és (3) bekezdésben foglaltakat filmipari statiszta alkalmi munkára irányuló egyszerûsített foglalkoztatása

esetén nem kell alkalmazni.”

(2) Az Efotv. 2. §-a a következõ 8. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

„8. filmipari statiszta: az a természetes személy, aki a 3711 FEOR számmal azonosított foglalkozásúnak minõsül, feltéve,

hogy tevékenysége a mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvényben meghatározott filmalkotás elkészítésében való

kisegítõ (pótolható) jellegû részvételre irányul és e tevékenységbõl származó napi nettó jövedelme nem haladja meg

az e törvényben meghatározott mértéket.”

(3) Az Efotv. 4. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A filmipari statiszta alkalmi munkából származó napi nettó jövedelme nem haladhatja meg a 12 000 forintot.”

(4) Az Efotv. 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Egyszerûsített foglalkoztatásban foglalkoztatott munkavállaló esetében a munkáltató által fizetendõ közteher

mértéke a 7. § (2) bekezdés a) pontja esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként 500 forint,

a 7. § (2) bekezdés b) pontja esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként 1000 forint. A 2. §

8. pontjában meghatározott filmipari statiszta alkalmi munkára irányuló egyszerûsített foglakoztatása esetén

a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként 3000 forint.”

(5) Az Efotv. 8. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Ha a munkáltató a (2) bekezdésben szereplõ közteherrel terhelt munkára az 1. § (2)–(4) bekezdésében, a 2. §

1–3. pontjában és a 4. § (2) bekezdésében meghatározott létszám-, kereseti-, illetve idõkorlátok túllépésével létesít,

illetve tart fenn e törvény szerinti munkaviszonyt, attól a naptól, hogy az elõzõek szerinti feltételek nem teljesülnek,

a munkáltató a munkavállalóira nem alkalmazhatja az (1)–(3) bekezdés rendelkezéseit. A munkáltató a 7. §
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(1) bekezdésében meghatározott jogszabályokat köteles továbbá alkalmazni az elõzõek szerinti feltételek megsértése

feltárásának idõpontjától annyi ideig, ameddig az (1)–(3) bekezdést jogosulatlanul alkalmazta.”

(6) Az Efotv. 9. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (3)–(4) bekezdéssel

egészül ki:

„(2) A 7. § (2) bekezdésében említett foglalkoztatásból származó bevételbõl – figyelemmel a (4) bekezdés

rendelkezésére – a természetes személynek nem kell jövedelmet megállapítania és bevallást benyújtania, kivéve, ha

az egyszerûsített foglalkoztatásból származó bevétele meghaladja az e foglalkoztatás naptári napjai száma és

az adóév elsõ napján hatályos kötelezõ legkisebb munkabér napibérként meghatározott összegének szorzatát

(e szorzat a továbbiakban: mentesített keretösszeg).

(3) Amennyiben a természetes személynek a személyi jövedelemadó-bevallási kötelezettségét teljesítenie kell,

jövedelemként az (1) bekezdés szerinti összegnek a mentesített keretösszeget meghaladó részét kell figyelembe

venni.

(4) A (2)–(3) bekezdés rendelkezésétõl eltérõen a természetes személynek a filmipari statisztaként végzett – e törvény

hatálya alá tartozó – alkalmi munkából származó bevételébõl nem kell jövedelmet megállapítania és bevallást

benyújtania.”

(7) Az Efotv. 10. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A nyugellátás számításának alapja napi 500 forint közteher esetén 1370 forint/nap, napi 1000 forint vagy azt

meghaladó közteher esetén 2740 forint/nap.”

(8) Az Efotv. 11. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés szerinti regisztrációt követõen a munkáltató bejelentési kötelezettségét az (1) bekezdés

a)–b) pontjában meghatározott módon, az egyszerûsített foglalkoztatás céljából létesített munkaviszonyra vonatkozó

alábbi adatok közlésével teljesíti:

a) a munkavállaló neve,

b) a munkáltató adószáma,

c) a munkavállaló adóazonosító jele és társadalombiztosítási azonosító jele,

d) az egyszerûsített foglalkoztatás 1. § (1) bekezdése szerinti jellege,

e) a munkaviszony napjainak száma.”

(9) Az Efotv. a következõ 16/A. §-sal egészül ki:

„16/A. § Az egyes foglalkoztatási tárgyú törvényeknek a Magyary Egyszerûsítési Programmal összefüggõ, valamint

egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCXVI. törvény 16. §-ával megállapított 9. § (2)–(4) bekezdése az

egyszerûsített foglalkoztatásból 2012. évben megszerzett jövedelem személyi jövedelemadó-kötelezettségének

megállapítása során is alkalmazható, ha az a természetes személy számára kedvezõbb.”

(10) Az Efotv. 4. § (1a) bekezdésében a „személyi alapbérként” szövegrész helyébe az „alapbérként” szöveg lép.

6. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása

17. § (1) A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi

CVI. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 2. § (3a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3a) A közfoglalkoztató köteles a közfoglalkoztatott részére fizetés nélküli szabadságot engedélyezni, ha

a közfoglalkoztatott a közfoglalkoztatási jogviszony idõtartama alatt, az 1. § (3) bekezdése hatálya alá nem tartozó

munkáltatónál, legalább 3 nap, legfeljebb 90 nap idõtartamú határozott idejû munkaviszonyt létesít. A fizetés nélküli

szabadság engedélyezésének feltétele, hogy a közfoglalkoztatott a határozott idejû munkaviszonyról szóló

munkaszerzõdést a közfoglalkoztatónak a fizetés nélküli szabadság megkezdése elõtt legalább 5 munkanappal

bemutatja. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a közfoglalkoztató a közfoglalkoztatott számára közfoglalkoztatási

jogviszony keretében a munkavégzéshez kapcsolódóan a képzés lehetõségét is biztosítja.”

(2) A Kftv. 2. §-a a következõ (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3b) A közfoglalkoztatott számára várandóssága idejére egészségi állapotának megfelelõ munkakört kell felajánlani,

ha a munkaköri alkalmasságára vonatkozó orvosi vélemény alapján a munkakörében nem foglalkoztatható.”

(3) A Kftv. 2. §-a a következõ (4f) bekezdéssel egészül ki:

„(4f) A közfoglalkoztatottat, ha a közfoglalkoztató foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti munkaidõben

nem tesz eleget (állásidõ), a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló

kormányrendeletben meghatározott összegû közfoglalkoztatási bér illeti meg.”
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(4) A Kftv. 2. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A közfoglalkoztatási jogviszony esetén:

a) az Mt.

aa) rendelkezésre állásra,

ab) ügyeletre,

ac) készenlétre,

ad) állásidõre,

ae) elõlegnyújtásra,

af) megszakítás nélküli munkarendre,

ag) rendkívüli munkaidõre,

ah) csoportos létszámcsökkentésre,

ai) végkielégítésre,

aj) szabadság kiadására,

ak) távolléti díj számítására,

al) kötelezõ legkisebb munkabérre, garantált bérminimumra,

am) munkavállalói biztosítékra,

an) munkakör megosztásra,

ao) több munkáltató által létesített munkaviszonyra,

ap) távmunkavégzésre,

aq) bedolgozói munkaviszonyra,

ar) egyszerûsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára,

as) vezetõ állású munkavállalóra, valamint

at) cselekvõképtelen munkavállalóra

vonatkozó szabályai nem alkalmazhatók,

b) az Mt. VI., XVII. és XVIII. fejezete nem alkalmazható,

c) az Mt. 49. § (2) bekezdése nem alkalmazható,

d) az Mt. 55. § (1) bekezdés h) pontja nem alkalmazható,

e) az Mt. 58. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szerzõdés módosítása nem irányulhat a közfoglalkoztatási

jogviszony 12 hónapon túli meghosszabbítására, valamint a közfoglalkoztatottnak a közfoglalkoztatási szerzõdésben

meghatározott program helyett más típusú közfoglalkoztatási támogatási programba történõ áthelyezésére,

f) az Mt. 59–62. §-a nem alkalmazható,

g) az Mt. 64. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a közfoglalkoztató a közfoglalkoztatási jogviszony

megszüntetését köteles bejelenteni az illetékes munkaügyi központnak,

h) az Mt. 70. §-a nem alkalmazható,

i) az Mt. 79. § (2) bekezdése nem alkalmazható,

j) az Mt. 81. §-a, 82. § (3) és (4) bekezdése, továbbá 83. §-a és 84. §-a nem alkalmazható,

k) az Mt. munkaidõ beosztásra vonatkozó 50. alcímének rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

közfoglalkoztatási jogviszonyban kötetlen munkarend nem alkalmazható,

l) az Mt. 101. § (1) bekezdés f)–h) pontja nem alkalmazható, azzal, hogy vasárnapra rendes munkaidõ társadalmi

közszükségletet kielégítõ szolgáltatás nyújtásához e napon szükséges munkavégzés esetén közfoglalkoztatott

számára is beosztható,

m) az Mt. 117–121. §-a nem alkalmazható,

n) az Mt. alapbér megállapítására vonatkozó 65. alcímének rendelkezései a 138. § (1)–(5) bekezdés kivételével nem

alkalmazhatók,

o) az Mt. bérpótlékokra vonatkozó 66. alcímének szabadidõre vonatkozó rendelkezései nem alkalmazhatók,

p) az Mt. 146. § (1) és (2) bekezdése nem alkalmazható,

q) az Mt. 147. §-a nem alkalmazható,

r) az Mt. munkabér védelmére vonatkozó 70. alcímének rendelkezései a 158–164. § kivételével nem alkalmazhatók,

s) az Mt. 169. § (2) bekezdése nem alkalmazható,

t) az Mt. 214. § (2) bekezdése nem alkalmazható,

u) az Mt. 215. §-a nem alkalmazható,

v) az Mt. 216. § (4) bekezdése nem alkalmazható, továbbá

x) az Mt. 220. §-a nem alkalmazható.”
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7. A munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggõ átmeneti

rendelkezésekrõl és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény módosítása

18. § (1) A munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggõ átmeneti rendelkezésekrõl és

törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Mth.) a következõ 19/A. §-sal egészül ki:

„19/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a gyermek születése esetén az apát megilletõ

pótszabadság igénybevételére, valamint a pótszabadsággal összefüggõ költségek megtérítésére vonatkozó

szabályokat.”

(2) Hatályát veszti az Mth. 13. § (1) bekezdése és 14. § (1) bekezdése.

19. § Nem lép hatályba a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 2008. évi

LXI. törvény 32. § (2) bekezdése, (3) bekezdés g) és k) pontja.

8. Záró rendelkezések

20. § (1) E törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba.

(2) Az 1–12. §, a 13. § (1)–(7), (9)–(10), (12)–(14) bekezdése, a 14–15. § és a 17–18. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 13. § (8) és (11) bekezdése 2013. január 2-án lép hatályba.

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

2012. évi CCXVII. törvény

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erõfeszítés-megosztási

határozat végrehajtásában történõ részvételrõl*

Az Országgyûlésnek e törvény megalkotásával az a célja, hogy megteremtse annak lehetõségét, hogy Magyarország

az üvegházhatású gázok tudományos alapon szükségesnek tartott csökkentésével mérsékelje az emberi tevékenység hatására

bekövetkezõ éghajlatváltozást azáltal, hogy részt vesz az üvegházhatású gázok Európai Unióban alkalmazott kereskedelmi

rendszerében.

1. A törvény hatálya

1. § (1) E törvény hatálya kiterjed:

a) a kibocsátási egységek és a légiközlekedési kibocsátási egységek (a továbbiakban együtt: ÜHG-egység)

kereskedelmére, és

b) a (2)–(4) bekezdés szerinti kivétellel az 1. mellékletben meghatározott tevékenységekre és az e tevékenységekbõl

származó, az 1. mellékletben felsorolt üvegházhatású gázok kibocsátására.

(2) Nem terjed ki a törvény hatálya a kizárólag kutatásra, fejlesztésre és új termékek és folyamatok tesztelésére használt

létesítményekre vagy létesítményrészekre, valamint a kizárólag biomasszát használó létesítményekre.

(3) Nem terjed ki a törvény hatálya az 1. melléklet XXII. pontja szerinti tevékenység esetében olyan légi jármû

üzembentartóra, amely tekintetében nem Magyarország az adminisztrációért felelõs tagállam.

(4) Nem terjed ki a törvény hatálya az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes államok

(a továbbiakban: EGT-megállapodásban részes államok) területén található repülõtérrõl induló vagy oda érkezõ légi

járatok üzemeltetésére, a következõ esetekben

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. december 17-i ülésnapján fogadta el.
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a) a repülés célja kizárólag valamely nem európai uniós állam uralkodójának, az uralkodó közvetlen családjának, az

állam állam- és kormányfõjének és miniszterének hivatalos út alkalmával történõ szállítása, és ezt a megfelelõ

státusindikátornak a repülési terven történõ feltüntetésével jelezték,

b) a katonai légi jármû által végzett katonai célú repülés, vámhatóság vagy rendõri szerv által végrehajtott repülés,

c) a kutató-mentõ repülés, tûzoltó repülés, hatósági engedéllyel rendelkezõ humanitárius és sürgõsségi

egészségügyi célú repülés,

d) a kizárólag az 1971. évi 25. törvényerejû rendelettel kihirdetett nemzetközi polgári repülésrõl szóló

egyezményben meghatározott látvarepülési szabályok szerint végzett repülés,

e) a repülés azon a reptéren végzõdik, amelyrõl a légi jármû felszállt, ha közbensõ leszállásra nem kerül sor,

f) a kizárólag a szakszolgálati engedély megszerzése vagy repülõszemélyzet esetében a fokozat megszerzése

érdekében végzett gyakorlórepülés, abban az esetben, ha ezt a repülési tervben szereplõ megfelelõ megjegyzés

alátámasztja, és a repülés célja nem utas- vagy teherszállítás, illetve a légi jármû kiindulási helyre juttatása vagy

további személyszállítási cél,

g) a kizárólag tudományos kutatás vagy akár a levegõben, akár a szárazföldön lévõ légi jármûvek vagy berendezések

ellenõrzése, tesztelése vagy hitelesítése céljából végzett repülés,

h) az 5700 kg-nál kisebb maximális felszálló tömegre hitelesített légi jármûvel végzett repülés,

i) a Közösségben a légi járatok mûködtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló, 2008. szeptember 24-i

1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1008/2008/EK európai parlamenti

és tanácsi rendelet) értelmében elõírt közszolgáltatási kötelezettség keretében végrehajtott repülés az Európai

Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 349. cikkében meghatározott legkülsõ régiók útjain vagy olyan utakon,

amelyeken a felajánlott kapacitás nem haladja meg az évi 30 000 ülõhelyet, és

j) az olyan légiközlekedési tevékenység, amelynek során a kereskedelmi légiközlekedési üzemben tartó három

egymást követõ 4 hónapos idõszakban idõszakonként 243-nál kevesebb járatot teljesít, vagy járatainak éves

összes kibocsátása kevesebb 10 000 tonnánál, amelybe beleszámítandó az állam uralkodója és közvetlen családja,

állam- és kormányfõje, valamint minisztere hivatalos út alkalmával történõ szállítása is.

(5) A 16. alcímben foglalt rendelkezések hatálya a 2009/406/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 1. mellékletében

meghatározott kategóriákból származó szén-dioxid, metán, dinitrogén-oxid, fluorozott szénhidrogének,

perfluor-szénhidrogének és kén-hexafluorid tonna széndioxid-egyenértékben kifejezett kibocsátására terjed ki

az üvegházhatást okozó gázok Közösségen belüli kibocsátásának nyomon követését szolgáló rendszerrõl és a Kiotói

Jegyzõkönyv végrehajtásáról szóló, 2004. február 11-i 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat alapján

meghatározottak szerint, az (1) bekezdésben meghatározott üvegházhatású gázok kibocsátásának kivételével.

2. Értelmezõ rendelkezések

2. § E törvény és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában:

1. adminisztrációért felelõs tagállam:

a) az adott légi jármû üzembentartó számára az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

rendelkezéseivel összhangban a tagállam által kiadott érvényes üzembentartási engedéllyel rendelkezõ

légi jármû üzembentartó esetében az engedélyt kiadó tagállam,

b) minden egyéb esetben az a tagállam, ahol a referenciaévben az adott légi jármû üzembentartó által végzett

repülésekbõl származó, légiközlekedésnek tulajdonított becsült kibocsátások mértéke a legnagyobb,

2. akkreditált hitelesítõ szervezet: a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérõl, feladat- és hatáskörérõl, valamint

eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nattv.) szerinti eljárásban a Nemzeti Akkreditáló

Testület (a továbbiakban: Testület) által akkreditált vagy nyilvántartásba vett olyan hitelesítõ szervezet, amely

üvegházhatású gázok kibocsátói által elkészített kibocsátási és tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentéseket

hitelesít,

3. aukciós platform: az 1031/2010/EU bizottsági rendelet 26. cikk (1) és (2) bekezdése alapján kijelölt aukciós

platform,

4. ellenõrzési év: a térítésmentes kiosztásra vonatkozó kérelemmel érintett idõszak kezdetét 24 hónappal

megelõzõen véget érõ naptári év,

5. európai uniós ügyleti jegyzõkönyv: az 1193/2011/EU bizottsági rendelet 5. cikke szerinti szabványosított

elektronikus adatbázis,
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6. égetés: tüzelõanyagok oxidálása, függetlenül az e folyamat révén elõállított hõ-, elektromos vagy mechanikai

energia felhasználási módjától, valamint az ehhez közvetlenül kapcsolódó valamennyi tevékenység, beleértve

a hulladékgázok tisztítását,

7. forgalmi jegyzék: az 1193/2011/EU bizottsági rendelet 4. cikke szerinti forgalmi jegyzék,

8. forrásanyag:

a) adott tüzelõanyag-típus, nyersanyag vagy termék, amelynek felhasználása vagy elõállítása eredményeként

egy vagy több kibocsátó forrás üvegházhatást okozó gázokat bocsát ki, vagy

b) adott tüzelõanyag-típus, nyersanyag vagy termék, amely szenet tartalmaz és az üvegházhatású gázok

kibocsátásának anyagmérleg segítségével történõ kiszámítása részét képezi,

9. harmadik kereskedési idõszak: a létesítmények számára 2013. január 1-jétõl 2020. december 31-ig terjedõ

kereskedési idõszak,

10. hitelesítés: a 600/2012/EU bizottsági rendelet 3. cikk 4. pontjában meghatározott tevékenység,

11. jelentési idõszak: egy naptári év, amely alatt a kibocsátást nyomon kell követni és jelentést kell róla készíteni, vagy

tonnakilométer-adatok esetében az ellenõrzési év,

12. jelentõs kapacitásbõvítés: a létesítményrész kezdeti beépített kapacitásának olyan növelése, amelynek során

a mûszaki konfigurációt és a mûködést érintõ egy vagy több azonosítható fizikai változás következik be, kivéve

valamely meglévõ feldolgozósor egyszerû cseréjét, és

a) a létesítményrészt a változás elõtti kezdeti beépített kapacitásánál legalább 10%-kal magasabb

kapacitáson lehet üzemeltetni, vagy

b) a fizikai változások által érintett létesítményrész jelentõsen magasabb tevékenységi szintje valósul meg,

amely további, évi 50 000 kibocsátási egységet meghaladó kibocsátási egységek kiosztását eredményezi,

azaz a szóban forgó létesítményrész változás elõtti állapotát tekintve az ingyenesen kiosztott kibocsátási

egységek éves elõzetes számának legalább 5%-át teszi ki,

13. jelentõs kapacitáscsökkentés: a létesítményrész kezdeti beépített kapacitásának és tevékenységi szintjének a

jelentõs kapacitásbõvítésnek tekintett nagyságrendekkel megegyezõ mértékû csökkenése egy vagy több,

pontosan beazonosítható fizikai változás eredményeképpen,

14. kibocsátás: üvegházhatású gáznak az 1. melléklet I–XXI. pontjában meghatározott tevékenységet folytató

létesítményben található forrásból a légkörbe történõ kiengedése vagy az 1. melléklet XXII. pontjában

meghatározott légiközlekedési tevékenységet folytató légi jármûbõl az említett tevékenység folytán

meghatározott gázok kibocsátása,

15. kibocsátási egység: az e törvény szerinti kötelezettségek teljesítésére az 1. melléklet I–XXI. pontjában

meghatározott tevékenységet folytató létesítmény által felhasználható, egy tonna szén-dioxid-egyenérték

meghatározott idõn belül történõ kibocsátását lehetõvé tevõ forgalomképes vagyoni értékû jog,

16. kis kibocsátású létesítmény: a 601/2012/EU bizottsági rendelet 47. cikk (2) bekezdés a) vagy b) pontjának megfelelõ

létesítmény,

17. kis kibocsátónak minõsülõ légi jármû üzembentartó: a 601/2012/EU bizottsági rendelet 54. cikk (1) bekezdésének

megfelelõ légi jármû üzembentartó,

18. környezeti információ: a nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjérõl szóló

jogszabályban meghatározott információ,

19. központi tisztviselõ: az 1193/2011/EU bizottsági rendelet 3. cikk 2. pontjában meghatározott személy,

20. légi jármû üzembentartó: az 1. melléklet XXII. pontjában meghatározott légiközlekedési tevékenység

folytatásának idején légi jármûvet üzembentartó személy, illetve ha ez a személy ismeretlen vagy a légi jármû

tulajdonosa által nem azonosított, a légi jármû tulajdonosa,

21. légiközlekedési kibocsátási egység: az e törvény szerinti kötelezettségek teljesítésére a légi jármû üzembentartó

által felhasználható, egy tonna szén-dioxid-egyenérték meghatározott idõn belül történõ kibocsátását lehetõvé

tévõ forgalomképes vagyoni értékû jog,

22. légiközlekedési új belépõ: olyan légi jármû üzembentartó,

a) amely az 1. melléklet XXII. pontja szerinti tevékenységet az azt követõ ellenõrzési év után kezdi meg,

amelyre vonatkozóan a kibocsátási egység kiosztási kérelemmel egyidejûleg a tonnakilométer-adatokat

benyújtotta, vagy

b) amelynek tonnakilométer adatai az ellenõrzési év és a kérelemmel érintett kereskedési idõszak második

naptári éve között évente több, mint 18%-kal emelkednek
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és az a) vagy b) pont szerinti tevékenysége sem részben, sem egészben nem jelenti egy másik légi jármû

üzembentartó által korábban végzett légiközlekedési tevékenység folytatását,

23. légiközlekedésnek tulajdonított kibocsátások: az 1. melléklet XXII. pontjában felsorolt légiközlekedési

tevékenységek közé tartozó összes olyan repülésbõl származó kibocsátás, amely egy tagállam területén található

repülõtérrõl indul vagy egy ilyen repülõtérre harmadik országból érkezik,

24. létesítmény: minden olyan helyhez kötött mûszaki egység, ahol egy vagy több, az 1. melléklet I–XXI. pontjában

felsorolt tevékenység vagy bármely más, azzal technológiailag összefüggõ tevékenység, valamint az adott

telephelyen folytatott tevékenységhez mûszakilag kapcsolódó tevékenység folyik, és amely az 1. mellékletben

meghatározott üvegházhatású gáz kibocsátását eredményezi vagy arra közvetlenül hatással van,

25. nemzeti tisztviselõ: az 1193/2011/EU bizottsági rendelet 3. cikk 22. pontjában meghatározott személy,

26. számlatulajdonos: az 1193/2011/EU bizottsági rendelet 3. cikk 1. pontjában meghatározott személy,

27. széndioxid-egyenérték: egy tonna szén-dioxid vagy azzal megegyezõ globális éghajlat-módosító potenciálnak

(GWP) megfelelõ mennyiségû üvegházhatású gáz,

28. tonnakilométer: a repülés során a légi jármû fedélzetén szállított áruk, postai küldemények, utasok és csomagok

összes tömege (együtt: hasznos teher) egy kilométerre szállított tonnája,

29. új belépõ: azon létesítmény, amely

a) 2011. június 30. után kapott kibocsátási engedélyt,

b) 2011. június 30. után bekövetkezett jelentõs kapacitásbõvítés következtében kapott új kibocsátási

engedélyt, vagy

c) a közösségi rendszer egyoldalú kiterjesztése folytán került a törvény hatálya alá,

30. üvegházhatású gáz: a szén-dioxid (CO2), a metán (CH4), a dinitrogén-oxid (N2O), a fluorozott szénhidrogének

(HFC-k), a perfluorkarbonok (PFC-k) és a kén-hexafluorid (SF6), valamint a légkör azon természetes és emberi

tevékenységbõl származó gáznemû alkotóelemei, amelyek elnyelik, majd újra kibocsátják az infravörös sugárzást,

31. üzemeltetõ: a környezethasználat feltételeit megállapító engedély jogosultja,

32. villamosenergia-termelõ: olyan létesítmény, amely 2005. január 1-jén vagy azt követõen harmadik fél számára

történõ értékesítésre szánt villamos energiát termelt, és amelyben az 1. mellékletben felsorolt tevékenységek

közül kizárólag tüzelõanyagok égetését végzik,

33. visszaadás: ÜHG-egység elszámolása az üzemeltetõ vagy légi jármû üzembentartó által saját létesítménye vagy

légi jármûve hitelesített kibocsátási adatainak terhére.

3. A kibocsátási engedély és a nyomonkövetési terv

3. § (1) Az 1. melléklet I–XXI. pontjában meghatározott tevékenység – ideértve a próbaüzemet is – kizárólag

a környezetvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) által kiadott jogerõs kibocsátási engedély alapján folytatható.

(2) A kibocsátási engedély iránti kérelem kötelezõ tartalmi elemei:

a) az üzemeltetõ és a létesítmény azonosítására vonatkozó adatok,

b) a létesítményben végzett tevékenységekre vonatkozó adatok (a tevékenységek és az alkalmazott technológia

leírása),

c) forrásanyagok felsorolása, a létesítmény kibocsátási kategóriája,

d) az 1. mellékletben meghatározott gázok forrásai,

e) a kibocsátások nyomon követésével és jelentésével kapcsolatos információk (nyomonkövetési terv és a

kapcsolódó dokumentáció),

f) az a)–e) pontok nem mûszaki jellegû összefoglalója,

g) a Kormány e törvény végrehajtására kiadott rendeletében meghatározottak.

4. § (1) A hatóság a létesítményt vagy annak egy részét az 1. melléklet szerinti üvegházhatású gáz kibocsátására feljogosító

kibocsátási engedélyt akkor állítja ki, ha az üzemeltetõ képes a kibocsátások – a 601/2012/EU bizottsági rendelet,

e törvény és az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályok szerinti – nyomon követésére és jelentésére.

(2) A kibocsátási engedély visszavonásig hatályos.

(3) A hatóság a kibocsátási engedélyt rendszeresen, de legalább ötévente felülvizsgálja. A hatóság a felülvizsgálatot

végzéssel rendeli el. Ha a hatóság a vizsgálat eredményeképpen megállapítja, hogy

a) az engedély kiadásakor megállapított feltételek megváltoztak, az engedély módosítása iránt intézkedik,

amelynek eredményeként ugyanazon engedélyazonosító alatt új kibocsátási engedélyt ad ki,
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b) az engedély kiadásához szükséges valamely feltétel nem áll fenn, a kibocsátási engedélyt visszavonja,

c) az engedély kiadásához szükséges valamennyi feltétel változatlanul fennáll, az engedélyt végzéssel hatályában

fenntartja.

(4) A kibocsátási engedély egyazon üzemeltetõ által egy – a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti –

telephelyen üzemeltetett egy vagy több létesítményre is vonatkozhat.

(5) A kibocsátási engedély kötelezõ tartalmi elemei:

a) az üzemeltetõ azonosító adatai,

b) a létesítmény azonosító adatai,

c) a létesítményben folytatott tevékenységre, az alkalmazott technológiára és az engedélyezett kibocsátásra

vonatkozó adatok,

d) a hatóság által jóváhagyott nyomonkövetési terv,

e) a jelentési követelmények és

f) az üzemeltetõ azon kötelezettségének megállapítása, amely szerint minden év április 30-ig köteles a nyomon

követett, hitelesített elõzõ évi kibocsátásával egyenlõ számú kibocsátási egységet a magyar államnak e törvény

szerint visszaadni.

5. § (1) Az üzemeltetõ értesíti a hatóságot valamennyi, a létesítményben folytatott tevékenységének, tevékenységi körének,

alkalmazott technológiájának vagy mûködésének megváltoztatására, a létesítmény kapacitásának bõvítésére vagy

jelentõs csökkentésére irányuló szándékáról, amelyhez az üvegházhatású gáz kibocsátására vonatkozó engedély

módosítására lehet szükség.

(2) A hatóság az (1) bekezdés szerinti értesítésben foglaltakat megvizsgálja és amennyiben az értesítésben foglalt

tervezett változtatások megvalósulása esetén a kibocsátási engedély módosítása szükséges, felhívja az üzemeltetõt,

hogy a hatóság felhívásától számított 8 napon belül nyújtson be kérelmet a kibocsátási engedély módosítása iránt. A

kibocsátási engedély módosítására vonatkozó kérelem elbírálására a kibocsátási engedély elbírálására vonatkozó

szabályokat kell alkalmazni.

(3) Ha a létesítmény üzemeltetõjének személye változik, a hatóság az üzemeltetõ adatainak megváltoztatásával

módosítja a kibocsátási engedélyt. Ebben az esetben a kibocsátási engedély tekintetében az új üzemeltetõ a korábbi

üzemeltetõ helyébe lép.

6. § (1) A légi jármû üzembentartó

a) az 1. melléklet XXII. pontja szerinti tevékenysége során keletkezõ szén-dioxid kibocsátása, és

b) amennyiben térítésmentesen kiosztandó légiközlekedési kibocsátási egységek kiosztását kérelmezi, a

tonnakilométer adatai

nyomon követésére és jelentésére vonatkozóan nyomon követési tervet készít, és azt a hatóság részére jóváhagyás

céljából megküldi a 601/2012/EU bizottsági rendelet 51. cikkében meghatározott határidõk betartásával.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti nyomon követési terv megfelel a 601/2012/EU bizottsági rendeletben, e

törvényben és e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban foglaltaknak, a hatóság a nyomon követési tervet

jóváhagyja.

7. § (1) A kis kibocsátású létesítmények üzemeltetõje és a kis kibocsátónak minõsülõ légi jármû üzembentartó a 601/2012/EU

bizottsági rendelet 47. cikkében meghatározott egyszerûsített nyomon követési terv tervezetet nyújthat be.

A kibocsátási engedély iránti kérelemhez és a nyomon követési terv tervezetéhez mellékelni kell az egyszerûsített

nyomon követési terv elkészítése feltételeinek való megfelelést igazoló dokumentumokat. Ha a benyújtott terv

megfelel az egyszerûsített nyomon követési terv feltételeinek, a hatóság a tervet jóváhagyja.

(2) Ha az egyszerûsített nyomon követést alkalmazó üzemeltetõ vagy légi jármû üzembentartó egy jelentési évben túllépi

a kis kibocsátók számára megállapított küszöbértéket, e tényrõl a bejelentés alapjául szolgáló esemény napját követõ

8 napon belül értesíti a hatóságot és megküldi a nyomon követési terv módosítására vonatkozó javaslatát.

8. § (1) A nyomonkövetési terv jelentõs – a 601/2012/EU bizottsági rendelet 15. cikk (3)–(4) bekezdése szerinti – módosítását

eredményezõ változásokat az üzemeltetõ és a légi jármû üzembentartó a változás bekövetkeztétõl számított 8 napon

belül bejelenti a hatóságnak. A nyomonkövetési terv jelentõs módosításához a hatóság engedélye szükséges.

(2) A nyomonkövetési terv jelentõsnek nem minõsülõ módosítását az üzemeltetõ és a légi jármû üzembentartó hatósági

jóváhagyás nélkül is elvégezheti. A nyomonkövetési terv naptári évben végrehajtott jelentõsnek nem minõsülõ
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módosításairól az üzemeltetõ és a légi jármû üzembentartó minden év december 31-ig értesíti a hatóságot.

Amennyiben a hatóság megállapítja, hogy a nyomonkövetési terv nincs összhangban a 601/2012/EU bizottsági

rendelet, e törvény, illetve e törvény végrehajtására kiadott jogszabály rendelkezéseivel, felszólítja az üzemeltetõt

és a légi jármû üzembentartót a nyomonkövetési terv módosítására.

9. § (1) A hatóság kibocsátási engedély kiadására, felülvizsgálatára, módosítására vonatkozó eljárásáért jogszabályban

meghatározott mértékû igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) A hatóság a légi jármû üzembentartója által benyújtott nyomon követési terv, egyszerûsített nyomon követési terv

jóváhagyására vonatkozó eljárásáért, valamint a nyomon követési terv, egyszerûsített nyomon követési terv

módosításának engedélyezésére vonatkozó eljárásért jogszabályban meghatározott mértékû igazgatási szolgáltatási

díjat kell fizetni.

4. A kibocsátások nyomon követése, jelentése, a jelentések hitelesítése

10. § (1) A légi jármû üzembentartó az 1. melléklet XXII. pontja szerinti, az üzemeltetõ a kibocsátási engedély hatálya alá tartozó

tevékenységbõl származó üvegházhatású gáz kibocsátását – a 601/2012/EU bizottsági rendelet, e törvény

és a végrehajtására kiadott jogszabályok, a jóváhagyott nyomon követési terv, a légi jármû üzembentartó, illetve

az üzemeltetõ belsõ eljárásrendje szerint – nyomon követi, és a jelentési idõszak (tárgyév) éves kibocsátását

tartalmazó hitelesített kibocsátási jelentését a hatóság részére a tárgyévet követõ év március 31-ig benyújtja.

(2) Ha a légi jármû üzembentartó térítésmentesen kiosztandó légiközlekedési kibocsátási egységek kiosztását kérelmezi,

az (1) bekezdésben foglaltakon túl a tonnakilométer-adatokat is nyomon követi a 601/2012/EU bizottsági rendelet,

e törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok, a jóváhagyott nyomon követési terv, valamint a légi jármû

üzembentartó belsõ eljárásrendje szerint, és arról a hatóság részére – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – hitelesített

jelentést tesz az ellenõrzési évet követõ év március 31-ig.

(3) Ha a légi jármû üzembentartó elõre nem látható körülmények miatt, önhibáján kívül a (2) bekezdés szerinti hitelesített

jelentését nem tudja a hatóság rendelkezésére bocsátani, a 601/2012/EU bizottsági rendelet 68. cikk (1) bekezdése

szerinti rendelkezésre álló legpontosabb tonnakilométer-adatokat adja át a hatóság részére az ellenõrzési évet követõ

év március 31-ig, majd a 601/2012/EU bizottsági rendelet 68. cikk (3) bekezdése szerint biztosítja a benyújtott

tonnakilométer-adatok hitelesítését és benyújtja hitelesített jelentését a hatóságnak.

(4) A bezáró létesítmény üzemeltetõje a bezárás napjától számított 30 napon belül köteles a bezárás évére vonatkozó

hitelesített jelentést tenni. Ha a létesítmény bezárására az adott év február 28-ig kerül sor, a bezárás évére vonatkozó

jelentéstétel és az (1) bekezdés szerinti jelentéstétel együttesen teljesítendõ.

(5) Ha a légi jármû üzembentartó légiközlekedési tevékenysége megszûnik, vagy a tevékenysége az 1. melléklet

XXII. pontja alóli kivételnek minõsül, azt a bejelentés alapjául szolgáló esemény napjától számított 15 napon belül

az energiapolitikáért felelõs miniszternek (a továbbiakban: miniszter) és a hatóságnak bejelenti. A bejelentés

tartalmazza a bejelentés alapjául szolgáló esemény idõpontját és az annak igazolására alkalmas dokumentumot.

A tevékenység megszûnésének vagy az 1. melléklet XXII. pontja alóli kikerülésnek napját követõ 30 napon belül a légi

jármû üzembentartója köteles a tevékenység megszûnésének, e törvény hatálya alóli kikerülésének évére

vonatkozóan hitelesített jelentést benyújtani a hatóság részére. Ha a bejelentett eseményre az adott év február 28-ig

kerül sor, a jelentés és az (1) bekezdés szerinti jelentéstétel együttesen teljesítendõ.

11. § A 10. § (1)–(2) bekezdés szerinti kibocsátási jelentéseket és tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentéseket

akkreditált hitelesítõ szervezettel kell hitelesíttetni. Hitelesítõ szervezetként a Nattv. szerint a Testület által akkreditált

jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy a Testület által nyilvántartásba vett, más tagállam

nemzeti akkreditáló testülete által akkreditált hitelesítõ szervezet vehetõ igénybe.

5. Az ÜHG-egység nyilvántartása, érvényessége, megszûnése

12. § (1) Az ÜHG-egység dematerializált, immateriális, forgalomképes vagyoni értékû jog, amely az 1193/2011/EU bizottsági

rendelet 38. cikkében meghatározott módon jön létre.

(2) A magyar állam tulajdonában lévõ ÜHG-egységek feletti vagyonkezelõi jogot a miniszter gyakorolja.

(3) A magyar állam tulajdonában lévõ és az 1193/2011/EU bizottsági rendelet értelmében a magyar nemzeti tisztviselõ

által kezelt számlákon lévõ ÜHG-egységek nyilvántartásáról a miniszter a jegyzékkezelõ útján gondoskodik.
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13. § (1) A magyar állam tulajdonában lévõ ÜHG-egységek esetében az állami vagyonról szóló törvény és végrehajtására

kiadott kormányrendeletek, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.)

és a végrehajtására kiadott kormányrendeletek tulajdonjog átruházásával, állami vagyon elidegenítésével,

a vagyonnal történõ rendelkezéssel kapcsolatos szabályait az 1193/2011/EU bizottsági rendeletben, az e törvényben

és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

(2) A magyar állam tulajdonában lévõ ÜHG-egységek esetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény

vagyonkezelõi szerzõdés megkötésére, díj fizetésére vagy szerzõdésben elõírt más kötelezettség teljesítésére

vonatkozó rendelkezései nem alkalmazandók.

(3) A magyar állam tulajdonában lévõ ÜHG-egységek esetében az Nvtv. értéknyilvántartásra, könyvvezetési és beszámoló

készítési kötelezettségre vonatkozó rendelkezései nem alkalmazandók.

(4) Az ÜHG-egység e törvény szerinti térítésmentes kiosztása átruházásnak minõsül. A térítésmentes kiosztás során

az Nvtv. átlátható szervezetre, valamint az átruházott vagyon hasznosításáról történõ éves beszámolási

kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

14. § (1) A 2013. január 1-jétõl kezdõdõen kiadott ÜHG-egység a kiosztás szerinti kereskedési idõszak során megvalósuló

kibocsátásokra érvényes.

(2) Az egyes kereskedési idõszak kezdete után négy hónappal az érvényességét vesztett, és a jelentési idõszakokat

követõen vissza nem adott és nem törölt ÜHG-egység forgalmi jegyzékbõl történõ törlése iránt a jegyzékkezelõ

intézkedik. A törléssel az ÜHG-egység megszûnik.

(3) A (2) bekezdés szerint megszûnt ÜHG-egység helyett – a törléssel egyidejûleg – a kibocsátási egység jogosultjának

forgalmi jegyzékben vezetett számláján a jegyzékkezelõ a folyó idõszakra érvényes ÜHG-egységet ír jóvá.

6. A kibocsátási egységek kiosztása

15. § (1) A harmadik kereskedési idõszakban a 2011/278/EU bizottsági határozat VI. mellékletében meghatározott

referenciaértékek és kisegítõ szabályok alapján kell elvégezni.

(2) Az ingyenesen kiosztható mennyiség az (1) bekezdésben foglaltak alapján kiszámított egység-mennyiség 100%-a

azon létesítmények számára, amelyek a 2012/498/EU bizottsági határozat I. mellékletében felsorolt ágazatokba

tartoznak.

(3) Az ingyenesen kiosztható mennyiség az (1) bekezdésben foglaltak alapján kiszámított egység-mennyiség 80%-a

2013-ra, majd lineárisan csökkenõ mértékû éves kiosztás mellett 30%-a 2020-ra azon létesítmények esetében, amelyek

nem tartoznak a (2) bekezdésben hivatkozott ágazatokba. Az alkalmazandó szorzótényezõket a 2011/278/EU

bizottsági határozat szabályozza.

(4) A létesítményeknek évente kiosztható ingyenes kibocsátásiegység-mennyiséget a Nemzeti Végrehajtási Intézkedés

tartalmazza. A Nemzeti Végrehajtási Intézkedés tervezetét – kereskedési idõszakonként – a miniszter készíti el és

nyújtja be jóváhagyásra az Európai Bizottságnak. A Nemzeti Végrehajtási Intézkedést az Európai Bizottság

jóváhagyását követõen a Kormány határozatban teszi közzé.

(5) A Nemzeti Végrehajtási Intézkedés alapján a miniszter elkészíti a nemzeti kiosztási táblát és jóváhagyásra megküldi azt

az Európai Bizottságnak. Az Európai Bizottság által jóváhagyott nemzeti kiosztási tábla alapján a miniszter minden év

február 28-ig a jegyzékkezelõ útján gondoskodik a kibocsátási egységeknek az üzemeltetõk forgalmi jegyzékben

vezetett számláin történõ jóváírásáról.

16. § (1) Az új belépõk az üzemszerû mûködés megkezdését követõen egy éven belül a miniszterhez benyújtott kérelem

alapján részesülhetnek ingyenes kiosztásban. A határidõ elmulasztása jogvesztõ. Az üzemszerû mûködés megkezdése

elõtt keletkezett, független hitelesítõ által hitelesített kibocsátás esetében további kibocsátási egység kiosztása

a múltbeli kibocsátások alapján lehetséges. A kérelemhez ebben az esetben csatolni kell a hitelesítõi jelentést.

(2) A kérelmet a miniszter jóváhagyás céljából továbbítja az Európai Bizottságnak, majd az Európai Bizottság döntését

követõen és annak megfelelõen a kérelmet jóváhagyja vagy elutasítja. Jóváhagyás esetén a miniszter a kereskedési

idõszak egyes éveire vonatkozóan megállapítja a létesítmény számára ingyenesen kiosztható kibocsátási egységek

mennyiségét és a jegyzékkezelõ útján gondoskodik a kibocsátási egységek üzemeltetõ számláján történõ jóváírásáról.

(3) Meglévõ létesítmények esetében, ha a létesítmény kapacitását 2011. június 30. után

a) jelentõsen bõvítették, a bõvítés tekintetében az üzemeltetõ kérelemre részesülhet ingyenes kiosztásban,
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b) jelentõsen csökkentették, a csökkentésre tekintettel a kapacitáscsökkentés évét követõ évtõl csökken

az ingyenesen kiosztott kibocsátási egységek száma.

(4) Ha egy létesítmény beszünteti mûködését, a mûködés beszüntetésének évét követõ évtõl nem részesülhet ingyenes

kibocsátási egységben. A 2011/278/EU bizottsági határozat 22. cikk (1) és (2) bekezdése szerint mûködését

részlegesen beszüntetõ létesítmény számára történõ kibocsátási-egység-kiosztást a 2011/278/EU bizottsági határozat

szerint ki kell igazítani.

(5) A (2)–(4) bekezdés szerinti módosításokat követõen a miniszter elkészíti a nemzeti kiosztási tábla módosítására

vonatkozó javaslatát és megküldi az Európai Bizottságnak. Az Európai Bizottság jóváhagyása esetén, a nemzeti

kiosztási tábla módosítását a központi tisztviselõ végzi el az európai egységes ügyleti jegyzõkönyvben.

17. § (1) Nem részesülhetnek térítésmentes kiosztásban a villamosenergia-termelõk, a szén-dioxid elkülönítését szolgáló

létesítmények, a szén-dioxid szállítására szolgáló csõvezetékek és a szén-dioxid-tárolóhelyek.

(2) Villamosenergia-termelés céljára új belépõ nem részesülhet térítésmentes kiosztásban.

(3) Térítésmentes kiosztásban részesül a távfûtés és a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés a gazdaságilag indokolt

módon, kereslet kielégítése céljából folytatott hõtermelés vagy hûtési szolgáltatások tekintetében.

18. § A kibocsátási egység kiosztására vonatkozó részletes szabályokat a Kormány e törvény végrehajtására kiadott

rendeletben állapítja meg.

7. A légiközlekedési kibocsátási egységek kiosztása a légi jármû üzembentartóknak

19. § (1) A légiközlekedési kibocsátási egységek teljes mennyiségének az Európai Bizottság által meghatározott

referenciaérték alapján kiszámított része térítés nélkül kerül kiosztásra a 20. § (1) bekezdés szerinti kérelmet benyújtó

légi jármû üzembentartók részére.

(2) A légiközlekedési kibocsátási egységeknek az Európai Bizottság által meghatározott referenciaérték alapján

kiszámított része a közösségi, egyes légi jármû üzembentartók részére fenntartott tartalékalapból kerül kiosztásra

a légiközlekedési új belépõk részére a 21. § (1) bekezdésében meghatározott kérelmek alapján.

20. § (1) A légi jármû üzembentartó minden egyes kereskedési idõszakra a miniszterhez benyújtott kérelemmel igényelheti

a térítésmentesen kiosztható légiközlekedési kibocsátási egységek kiosztását. A kérelmet legalább 21 hónappal

az érintett kereskedési idõszak kezdetét megelõzõen kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell az ellenõrzési évre

vonatkozó hitelesített tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentést.

(2) A kérelmet a miniszter a kérelemmel érintett kereskedési idõszak kezdetét megelõzõen legalább 18 hónappal, a légi

közlekedésre vonatkozó Nemzeti Végrehajtási Intézkedés tervezeteként jóváhagyásra megküldi az Európai

Bizottságnak. Az Európai Bizottság által elfogadott légiközlekedési Nemzeti Végrehajtási Intézkedést a Kormány

határozatban közzéteszi.

(3) A miniszter az Európai Bizottság határozata alapján, annak elfogadását követõ 3 hónapon belül megállapítja

a kérelmet benyújtó összes légi jármû üzembentartó részére az adott idõszakra kiosztott légiközlekedési kibocsátási

egységek teljes számát, és az egyes üzemben tartók számára az egyes évekre kiosztott légiközlekedési kibocsátási

egységek számát. A kereskedési idõszakra vonatkozó nemzeti légiközlekedési kiosztási tábla tervezetét a miniszter

megküldi az Európai Bizottságnak jóváhagyásra. Amennyiben az Európai Bizottság elutasítja a nemzeti

légiközlekedési kiosztási táblára vonatkozó javaslatot, a miniszter 3 hónapon belül új javaslatot nyújt be.

(4) A nemzeti légiközlekedési kiosztási tábla alapján a miniszter – a jegyzékkezelõ útján – minden év február 28-ig

gondoskodik az adott üzembentartó forgalmi jegyzékben vezetett számláján az adott évre kiosztott kibocsátási

egységek jóváírásáról.

21. § (1) A légiközlekedési új belépõ az adott kereskedési idõszakra a miniszterhez benyújtott kérelemmel igényelheti

a térítésmentesen kiosztandó légiközlekedési kibocsátási egységek kiosztását. A kérelmet a kereskedési idõszak

harmadik évének június 30. napjáig kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell az adott kereskedési idõszak második

naptári évére vonatkozó hitelesített tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentést és valamennyi, a térítésmentes

kiosztásra való jogosultság feltételeinek való megfelelést igazoló dokumentumot.

(2) A kérelmeket a miniszter legkésõbb a kérelem tárgyát képezõ kereskedési idõszak harmadik évének december 31.

napjáig megküldi jóváhagyásra az Európai Bizottságnak.
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(3) A miniszter az Európai Bizottság határozata alapján, annak elfogadását követõ 3 hónapon belül megállapítja és

közzéteszi a kérelmet benyújtó összes légiközlekedési új belépõ részére a külön tartalékalapból kiosztott

légiközlekedési kibocsátási egységek teljes mennyiségét, és az egyes légiközlekedési új belépõk számára az évente

térítésmentesen kiosztott légiközlekedési kibocsátási egységek mennyiségét.

(4) A légiközlekedési kibocsátási egységeknek az üzemeltetõ forgalmi jegyzékbeli számláján történõ jóváírásáról

a miniszter a jegyzékkezelõ útján gondoskodik.

(5) A miniszter – az Európai Bizottság (3) bekezdés szerinti döntését követõen – elkészíti a nemzeti légiközlekedési

kiosztási tábla módosítására vonatkozó javaslatot és jóváhagyásra megküldi az Európai Bizottságnak. Az Európai

Bizottság jóváhagyása esetén a miniszter közzéteszi a módosított légiközlekedési kiosztási táblát.

(6) A légiközlekedési új belépõ légi jármû üzembentartó részére térítésmentesen legfeljebb 1 000 000 légiközlekedési

kibocsátási egység osztható ki.

22. § (1) A légi jármû üzembentartó köteles azt a bejelentés alapjául szolgáló esemény napjától számított 15 napon belül

a miniszternek és a hatóságnak bejelenteni, ha

a) a légi jármû üzembentartó több légi jármû üzembentartóra szétvált,

b) a továbbiakban a tevékenysége az 1. melléklet XXII. pontja alóli kivételnek minõsül, vagy

c) több légi jármû üzembentartó egyesült.

(2) A bejelentés tartalmazza a bejelentés alapjául szolgáló esemény bekövetkezésének idõpontját és az annak igazolására

alkalmas dokumentumokat. A miniszter a bejelentésrõl értesíti az Európai Bizottságot és a központi tisztviselõt.

(3) A 10. § (5) bekezdése szerinti és amennyiben szükséges az (1) bekezdés szerinti bejelentést követõen a miniszter

elkészíti a nemzeti légiközlekedési kiosztási tábla módosítására vonatkozó javaslatát és jóváhagyásra megküldi azt

az Európai Bizottságnak. Az Európai Bizottság jóváhagyását követõen a miniszter közzéteszi a módosított nemzeti

légiközlekedési kiosztási táblát.

23. § A légiközlekedési kibocsátási egységek kiosztására vonatkozó részletes szabályokat a Kormány e törvény

végrehajtására kiadott rendeletben állapítja meg.

8. Az ÜHG-egységek visszaadása

24. § (1) Az üzemeltetõ köteles a nyomon követett és hitelesített tárgyévi kibocsátásának megfelelõ mennyiségû kibocsátási

egységet a tárgyévet követõ év április 30-ig visszaadni a magyar állam részére. A visszaadott kibocsátási egységeket

a jegyzékkezelõ a forgalmi jegyzékbõl törli.

(2) A légi jármû üzembentartó köteles a nyomon követett és hitelesített tárgyévi kibocsátásának megfelelõ mennyiségû

ÜHG-egységet a tárgyévet követõ év április 30-ig visszaadni a magyar állam részére. A visszaadott ÜHG-egységeket

a jegyzékkezelõ a forgalmi jegyzékbõl törli.

(3) Ha

a) az üzemeltetõ és a légi jármû üzembentartó nem adott le hitelesített jelentést, vagy

b) a leadott hitelesítési jelentésben a hitelesítõ szervezet azt állapítja meg, hogy

ba) a kibocsátás nem a jogszabályoknak, illetve a kibocsátási engedélynek megfelelõen történt, vagy

bb) a nyomon követés nem felelt meg az elõírásoknak,

akkor a részükre a nemzeti kiosztási táblában és a nemzeti légiközlekedési kiosztási táblában szereplõ adatok és a

forgalmi jegyzékben szereplõ adatok alapján – az üzemeltetõ vagy a légi jármû üzemeltetõ költségére bevont

hitelesítõ útján – a hatóság állapítja meg a tárgyévi kibocsátást, amelynek megfelelõ mennyiségû kibocsátási

egységet, légi jármû üzembentartó esetében ÜHG-egységet a hatóság felszólítására vissza kell adniuk a magyar állam

részére.

(4) A légiközlekedési kibocsátási egységeket kizárólag a légiközlekedési kibocsátási egységek visszaadásával kapcsolatos

kötelezettségek teljesítésére lehet felhasználni. A légi jármû üzembentartó a visszaadási kötelezettség teljesítéséhez

felhasználhat kibocsátási egységet.

(5) Nem vonatkozik a visszaadási kötelezettség az olyan hitelesített kibocsátásra, amelyet elkülönítettek, és a szén-dioxid

geológiai tárolásáról szóló jogszabály szerinti tárolási engedéllyel rendelkezõ létesítménybe szállítottak állandó

tárolás céljából.
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(6) A szén-dioxid geológiai tárolására használt tárolóhely üzemeltetõje a bányászatról szóló törvényben meghatározott

szivárgás esetén köteles a szivárgást követõ év április 30-ig a környezetbe jutó üvegházhatású gázokkal egyenértékû

kibocsátási egységet a magyar állam részére visszaadni.

9. Az ÜHG-egységek értékesítése és forgalomképessége

25. § (1) A magyar állam tulajdonában lévõ, térítés ellenében kiosztható (értékesíthetõ) légiközlekedési kibocsátási

egységeket, valamint a térítés ellenében kiosztható (értékesíthetõ) kibocsátási egységeket a vagyonkezelõ

az 1031/2010/EU bizottsági rendeletnek megfelelõen értékesíti. A magyar állam által térítés ellenében kiosztható

(értékesíthetõ) ÜHG-egységek éves mennyiségét az Európai Bizottság állapítja meg.

(2) A magyar állam tulajdonában lévõ, térítésmentesen ki nem osztott valamennyi kibocsátási egység árverés útján kerül

értékesítésre.

(3) A magyar állam tulajdonában lévõ légiközlekedési kibocsátási egységek esetében a térítésmentesen ki nem osztott

kibocsátási egységek árverés útján kerülnek értékesítésre. Az árverés útján értékesítendõ légiközlekedési kibocsátási

egységek éves mennyiségét az Európai Bizottság határozza meg.

(4) A magyar állam tulajdonában lévõ ÜHG-egységek árverés útján történõ értékesítésére Magyarország a tagállamok

által az 1031/2010/EU bizottsági rendelet 26. cikk (1) és (2) bekezdésének megfelelõen kiválasztott aukciós platformot

veszi igénybe.

(5) A térítés ellenében kiosztott (értékesített) ÜHG-egységek számlatulajdonosok forgalmi jegyzékbeli számláin történõ

jóváírásáról a miniszter a jegyzékkezelõ útján gondoskodik.

(6) Az ÜHG-egységek térítés ellenében történõ kiosztása (értékesítése) során az Nvtv. átlátható szervezetre vonatkozó

rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

26. § (1) A kibocsátási egységek magyar állam általi, árverés útján való értékesítésébõl származó bevétel 50%-ának, valamint

a légiközlekedési kibocsátási egységek magyar állam általi, árverés útján való értékesítésébõl származó bevételnek

az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését és az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást célzó

hazai és nemzetközi tevékenységek támogatására, a magyar klímapolitika és zöldgazdaság-fejlesztés hatékony

megvalósítására, az üvegházhatású gáz nyelõk általi eltávolításának növelésére fordított, a Zöldgazdaság

Finanszírozási Rendszer elõirányzat keretében való felhasználásáról a miniszter az államháztartásról szóló

2011. CXCV. törvény 19. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérõen e törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok

szerint gondoskodik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elõirányzat maradványa a következõ években felhasználható.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételek felhasználásáról a miniszter évente beszámol az Országgyûlésnek, valamint évente

jelentést tesz az Európai Bizottságnak.

27. § A magyar állam tulajdonában lévõ ÜHG-egységek vagyonkezelésére, értékesítésére és az értékesítésbõl származó

bevételek felhasználására vonatkozó részletes szabályokat a Kormány e törvény végrehajtására kiadott rendeletében

állapítja meg.

28. § Az ÜHG egység mint forgalomképes vagyoni értékû jog az állami vagyonból történõ kikerülést (térítésnélküli átadás,

értékesítés) követõen szabadon átruházható az EGT-megállapodásban részes államokban lakóhellyel rendelkezõ

természetes személyek, székhellyel rendelkezõ jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetek

között, illetve olyan, harmadik állambeli természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkezõ

szervezetek között, amelyek harmadik állama elismeri az ÜHG-egységeket.

10. A kibocsátáscsökkentési egység és az igazolt kibocsátás-csökkentési egység beszámítása a harmadik

kereskedési idõszakban

29. § (1) Az üzemeltetõ és a légi jármû üzembentartó a 2008–2012 közötti kereskedési idõszakban a részükre engedélyezett, de

fel nem használt, illetve a korábbi kereskedési idõszakban be nem számított, az ENSZ Éghajlatváltozási

Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzõkönyve végrehajtási keretrendszerérõl szóló 2007. évi LX. törvényben

(a továbbiakban: Éhvt.) meghatározott kibocsátás-csökkentési egység (a továbbiakban: ERU) és az igazolt

kibocsátás-csökkentési egység (a továbbiakban: CER) 2013–2020 közötti idõszakra érvényes kibocsátási egységre
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történõ átváltását kérelmezhetik a miniszternél. A kérelmet legkésõbb 2014. június 30-ig kell benyújtani. A miniszter

2015. március 31-ig gondoskodik az átváltásról és a kibocsátási egységeknek az üzemeltetõ, a légi jármû

üzembentartó forgalmi jegyzékben vezetett számláján történõ jóváírásáról.

(2) Az üzemeltetõ a 2008–2020 közötti idõszakban legfeljebb a számára a második kereskedési idõszakra (2008–2012) – új

belépõk esetében a számára új belépõként történõ kiosztást is figyelembe véve – engedélyezett mennyiség erejéig,

vagy ha az magasabb, a számára a második kereskedési idõszakban (2008–2012) térítésmentesen kiosztott kibocsátási

egységek 11%-áig beszámíthat ERU és CER egységeket a visszaadási kötelezettsége teljesítéséhez.

(3) A légi jármû üzembentartó a 2013–2020 közötti kereskedési idõszakban a hitelesített kibocsátása 1,5%-ának

megfelelõ mennyiségig számíthat be ERU és CER egységeket a visszaadási kötelezettsége teljesítéséhez.

(4) Az (1) szerinti átváltás, valamint a (2) és (3) bekezdés szerinti beszámítás során nem használható fel olyan egység,

amely nukleáris létesítményekkel kapcsolatban, földhasználat, a földhasználat megváltozása vagy az

erdõgazdálkodási tevékenység eredményeire tekintettel került kiadásra, valamint amelyre uniós szinten elfogadott

korlátozás vonatkozik.

11. A forgalmi jegyzék

30. § (1) Az ÜHG-egységek kiosztásának, forgalmának, visszaadásának, törlésének nyilvántartására az 1193/2011/EU bizottsági

rendelet V. fejezete szerint a forgalmi jegyzékben és az európai uniós ügyleti jegyzõkönyvben kerül sor.

(2) A forgalmi jegyzékben vezetett magyar nemzeti folyószámla feletti tulajdonosi jogokat a miniszter gyakorolja.

(3) Az 1193/2011/EU bizottsági rendelet szerinti nemzeti tisztségviselõt a Kormány rendeletben jelöli ki. A nemzeti

tisztviselõ biztosítja a miniszter számára a forgalmi jegyzékhez való folyamatos hozzáférést. A nemzeti tisztviselõ az

1193/2011/EU bizottsági rendelet szerint látja el jegyzékkezelõi feladatát.

(4) Az 1193/2011/EU bizottsági rendelet szerinti meghatalmazott képviselõt a miniszter jelöli ki.

12. Az ÜHG-egységek kereskedelmének nyilvánossága

31. § Az ÜHG-egységek kereskedelmével kapcsolatos adatok, így különösen

a) a kiadott kibocsátási engedélyekre,

b) a hitelesített kibocsátási jelentésekre és a hitelesítõ kapcsolódó jelentésére,

c) a kiosztási határozatokra,

d) az e törvény alapján alkalmazott jogkövetkezményekre, valamint

e) az e törvény szerinti nemzetközi jelentésekre

vonatkozó adatok környezeti információnak minõsülnek.

13. Jogkövetkezmények

32. § Ha az üzemeltetõ a kibocsátási engedély megszerzésére, a változások bejelentésére, a kibocsátások nyomon

követésére, jelentésére és a jelentés hitelesítésére, valamint a kibocsátási egység visszaadására irányuló

kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget, a hatóság az üzemeltetõt e törvény végrehajtására kiadott

kormányrendeletben meghatározott mértékû bírság megfizetésére kötelezi. Ismételt kötelezettségszegés esetén,

annak súlyára figyelemmel a hatóság a tevékenységet korlátozza, felfüggeszti vagy a kibocsátási engedélyt

visszavonja.

33. § (1) Ha a légi jármû üzembentartó a nyomon követési terv jóváhagyásának megszerzésére, a változások bejelentésére, a

kibocsátások nyomon követésére, jelentésére és a jelentés hitelesítésére, valamint a légiközlekedési kibocsátási

egység visszaadására irányuló kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget, a hatóság e törvény

végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott mértékû bírság megfizetésére kötelezi. Ismételt

kötelezettségszegés esetén a hatóság a (2) bekezdésben foglalt intézkedés megtételét kezdeményezi.

(2) Amennyiben a légi jármû üzembentartó nem tesz eleget az e törvényben vagy az e törvény végrehajtására kiadott

kormányrendeletben elõírt követelményeknek, és az e törvényben meghatározott egyéb jogkövetkezmény

alkalmazása sem vezet eredményre, a miniszter kérelemmel fordul az Európai Bizottsághoz, hogy az érintett légi jármû

üzembentartóra vonatkozóan mûködési tilalmat állapítson meg.
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34. § (1) A 32. § és a 33. § (1) bekezdése szerinti bírság megfizetésére tekintet nélkül, ha az üzemeltetõ vagy a légi jármû

üzembentartó a jelentési és hitelesítési kötelezettségének, vagy az ÜHG-egységek visszaadására irányuló

kötelezettségének határidõre részben vagy egészben nem tesz eleget, a megfelelõen hitelesített jelentés

benyújtásáig vagy az ÜHG-egységek visszaadásáig nem jogosult ÜHG-egységek átruházására.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a hatóság vagy a miniszter kezdeményezi az üzemeltetõ vagy a légi jármû

üzembentartó forgalmi jegyzékbeli számlájának zárolását. A zárolást a jegyzékkezelõ akkor oldja fel, ha az üzemeltetõ

vagy a légi jármû üzembentartó a jelentési és hitelesítési kötelezettségének a rá vonatkozó szabályok szerint eleget

tett, illetve jelentése a 24. § (3) bekezdése alapján elkészült.

(3) A 32. § és 33. § (1) bekezdése szerinti bírság megfizetésére tekintet nélkül, amennyiben az üzemeltetõ vagy a légi jármû

üzembentartó a jelentési vagy hitelesítési kötelezettségének, vagy az ÜHG-egységek visszaadására irányuló

kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget, a hatóság az üzemeltetõ vagy a légi jármû üzembentartó

nevét és a kötelességszegés tényét honlapján nyilvánosságra hozza.

(4) A 32. § és 33. § (1) bekezdése szerinti bírság megfizetésére tekintet nélkül az üzemeltetõ és a légi jármû üzembentartó

köteles az elmulasztott ÜHG-egységekkel egyezõ mennyiségû ÜHG-egységet a tárgyévet követõ második év április

30-ig a magyar állam részére visszaadni. Ennek elmulasztása esetén a tárgyévet követõ harmadik évben az üzemeltetõ

és a légi jármû üzembentartó számláján a mulasztással érintett mennyiséggel csökkentett mennyiségû ÜHG-egység

kerül jóváírásra.

14. Felügyeleti díj

35. § (1) Az üzemeltetõ a kibocsátási engedély jogerõre emelkedése, a légi jármû üzembentartó a nyomon követési terv

jóváhagyásának közlése napjától – e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint – éves felügyeleti díjat fizet a

hatóság részére. A díjfizetést a tárgyévet követõ év február 28-ig kell teljesíteni.

(2) Az üzemeltetõ és a légi jármû üzembentartó által fizetendõ felügyeleti díj mértéke az üzemeltetõ és a légi jármû

üzembentartó részére kiosztott minden egyes ÜHG-egység után évi 5 forint.

(3) A hatóság a felügyeleti díjat elkülönítetten tartja nyilván és az ÜHG-egységek kereskedelmi rendszerének

mûködtetésével kapcsolatos tevékenységének fedezetére fordítja.

(4) A bezáró létesítmény üzemeltetõje a létesítmény bezárásának bejelentésével egyidejûleg a bezárás évére

megállapított felügyeleti díj teljes összegét megfizeti.

(5) Ha a légi jármû üzembentartója év közben beszünteti tevékenységét, vagy tevékenysége az 1. melléklet XXII. pontja

alóli kivételnek minõsül, ezen események bejelentésével egyidejûleg az e törvény hatálya alá tartozó tevékenység

utolsó évére megállapított felügyeleti díj teljes összegét megfizeti.

(6) Ha az üzemeltetõ vagy a légi jármû üzembentartó a felügyeleti díjat határidõben nem fizeti meg, a hatóság a határidõ

lejártát követõ 8 napon belül fizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztását megállapító és a felügyeleti díj

megfizetésére kötelezõ határozatot bocsát ki. A felügyeleti díjat esedékességétõl a jegybanki alapkamat

kétszeresének megfelelõ mértékû késedelmi kamat terheli. A jogerõs határozat alapján a hatóság a felügyeleti díj adók

módjára történõ behajtása érdekében soron kívül megkeresi az állami adóhatóságot. A felügyeleti díj és a késedelmi

kamat megfizetéséig a hatóság kezdeményezésére a miniszter zároltatja az üzemeltetõ vagy a légi jármû

üzembentartó forgalmi jegyzékbeli számláját. A számla zárolásának feloldására a miniszter akkor utasítja a

jegyzékkezelõt, ha a hatóság értesíti a követelés beérkezésérõl.

15. Nemzetközi jelentéstétel

36. § (1) A hatóság a miniszter útján évente jelentést nyújt be az Európai Bizottság számára az ÜHG-egység kereskedelmi

rendszer mûködésérõl.

(2) A jelentés tartalmazza az ÜHG-egységek kiosztásával, a forgalmi jegyzék mûködésével, a nyomon követéssel és

jelentéstétellel, a hitelesítéssel és akkreditálással kapcsolatos intézkedéseket, a rendszer mûködésének európai uniós

és belsõ jogi aktusoknak való megfelelõségére vonatkozó kérdéseket, valamint az ÜHG-egységek adózási kérdéseinek

összefoglalóját. A jelentést az Európai Bizottság által megküldött kérdõív vagy vázlat alapján kell elkészíteni.

(3) A jelentést a hatóság az Európai Bizottság által meghatározott határidõ elõtt legkésõbb 30 nappal megküldi a

miniszternek.

(4) A jelentést a miniszter a kézhezvételtõl számított 30 napon belül továbbítja az Európai Bizottságnak.
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16. Részvétel az üvegházhatású gázok kibocsátásának 2020-ig tartó csökkentésére irányuló európai uniós

erõfeszítésben

37. § (1) A 2009/406/EK európai parlamenti és tanácsi határozat céljainak teljesítése érdekében a Magyarország területén a

közösségi kibocsátási egység kereskedelmi rendszer hatálya alá nem tartozó ágazatokban 2020-ban kibocsátott

összes üvegházhatású gáz mennyisége nem haladhatja meg 10%-nál magasabb mértékben az ugyanezen

ágazatokban 2005-ben kibocsátott összes mennyiség szintjét.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kibocsátási szint túllépésének elkerülése érdekében a Magyarország területén

2013-ban kibocsátott összes üvegházhatású gáz mennyisége nem haladhatja meg a 601/2012/EU bizottsági rendelet

szerint bejelentett és hitelesített kibocsátások 2008–2010 közötti idõszakban mért éves átlagos szintje és a 2020. évi

maximális kibocsátási szint közötti lineáris pálya által kijelölt szintet. A lineáris pálya kezdõévének 2009-et kell

tekinteni.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése során az üvegházhatású gáz kibocsátások elszámolása évente, a

Kormány rendeletében és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére,

valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információknak a nemzeti és uniós szintû bejelentésére szolgáló

rendszerrõl szóló EU rendeletben meghatározott módon történik.

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése során a 2009/406/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 3.

és 5. cikkében meghatározott rugalmas éves elszámolási szabályok vehetõk igénybe.

38. § (1) A 2009/406/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 3. cikk (2) bekezdése és II. melléklete alapján Magyarország

számára a 2013–2020 közötti idõszakra vonatkozóan évenként maximálisan engedélyezett, a 37. § (1) bekezdése

szerinti üvegházhatású gázkibocsátás a magyar állam tulajdonában álló vagyoni értékû jogosultság (a továbbiakban:

ESD-egység). Az ESD-egység feletti vagyonkezelõi jogokat a miniszter gyakorolja.

(2) Az ESD-egységet megterhelni, annak tulajdonjogát ingyenesen átengedni nem lehet.

(3) A magyar állam tulajdonában álló ESD-egység a következõ módokon használható fel a 2009/406/EK európai

parlamenti és tanácsi határozattal összhangban:

a) Magyarország 37. § szerinti kibocsátás-csökkentési céljának teljesítésére, a Magyarország területén történt

üvegházhatású gáz kibocsátások ellentételezésére;

b) a (4) bekezdés szerinti értékesítésre.

(4) A miniszter a magyar állam nevében ESD-egységeket értékesíthet és vásárolhat e törvény céljának hatékonyabb

elérése céljából. Az értékesítés az állami vagyonról szóló törvény, az Nvtv. és az értékesítés részletszabályait

meghatározó, e törvény végrehajtására kiadott jogszabály rendelkezéseinek megfelelõen, árverésen, versenyeztetés

mellõzésével vagy közvetetten végezhetõ.

(5) A (4) bekezdés szerinti értékesítési bevétel felhasználásáról a miniszter elõterjesztése alapján a Kormány dönt.

(6) A bevételek felhasználásáról a miniszter évente beszámol az Országgyûlésnek.

17. Záró rendelkezések

39. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a) a kibocsátási engedély iránti kérelem tartalmára és benyújtására vonatkozó részletes szabályokat,

b) a kibocsátási engedély tartalmára vonatkozó részletes szabályokat,

c) az ÜHG-egységek kiosztásához szükséges részletszabályokat,

d) a magyar állam tulajdonában lévõ ÜHG-egységek vagyonkezelésére, a vagyonkezelési szerzõdés tartalmára és az

ÜHG-egységekkel való rendelkezésre vonatkozó részletes szabályokat,

e) a magyar állam tulajdonában lévõ ÜHG-egységek értékesítésére vonatkozó részletes szabályokat,

f) az ÜHG-egységek értékesítésébõl származó bevételek felhasználására, a felhasználás elveire vonatkozó részletes

szabályokat,

g) a hatóság és a jegyzékkezelõ kijelölését és az ÜHG-egységek nyilvántartásának szabályait,

h) a CER és az ERU beszámításának részletes szabályait,

i) az üvegházhatású gázkibocsátásokkal kapcsolatos kötelezettségek megszegéséért fizetendõ bírság mértékét és a

fizetési kötelezettség teljesítésének részletes szabályait,

j) az 1. melléklet szerinti tevékenység gázkibocsátása engedélyezésére, a kibocsátások nyomon követésére,

jelentésére és az ÜHG-egységek visszaadására vonatkozó részletes szabályokat,
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k) a villamosenergia-termelõk esetében az átmeneti ingyenes kiosztásra vonatkozó szabályokat

rendeletben állapítsa meg.

(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy

a) a fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj mértékét az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben kiadott

rendeletben állapítsa meg,

b) az igazgatási szolgáltatási díj és a felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.

40. § (1) E törvény – a (2)–(6) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2012. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1–16. alcím, a 41. § (5) bekezdése, a 19. és 20. alcím, a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel a 21. alcím, a

(4) bekezdésben meghatározott kivétellel a 22. alcím és a 23–24. alcím 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény 63. §-a a kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba.

(4) E törvény 119. § (2) bekezdése 2013. március 3-án lép hatályba.

(5) E törvény 41. § (6) bekezdése 2013. május 1-jén lép hatályba.

(6) E törvény 92. §-a 2014. január 1-jén lép hatályba.

41. § (1) Az e törvény szerinti nyomonkövetési és visszaadási kötelezettséget a 2013. január 1-je elõtti kibocsátások

tekintetében az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény (a

továbbiakban: Üht.), a felhatalmazása alapján kiadott rendeletek és a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi

irányelv alapján az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és jelentésére vonatkozó

iránymutatások létrehozásáról szóló, 2007. július 18-i 2007/589/EK bizottsági határozatnak megfelelõen kell végezni.

(2) A jelentések hitelesítését a 2013. január 1-je elõtti kibocsátások tekintetében a 2012. december 31-én az

üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeirõl szóló

kormányrendelet szerinti névjegyzékbe bejegyzett egyéni hitelesítõ és hitelesítõ szervezet, továbbá az európai

közösségi hitelesítõ is végezheti. E kibocsátások tekintetében a hitelesítést a 2012. december 31-ig hatályos szabályok

alapján kell elvégezni.

(3) 2013. január 15-ig a hatóság átadja a Testületnek a 2012. december 31-én bejegyzett egyéni hitelesítõk, hitelesítõ

szervezetek és európai közösségi hitelesítõk listáját, valamint a rájuk vonatkozó összes, az akkreditálási folyamat

lefolytatásához szükséges adat és dokumentáció másolatát.

(4) Ha a bejegyzett egyéni hitelesítõk, hitelesítõ szervezetek és az európai közösségi hitelesítõk a hatóságnál 2013. január

15. és 2013. április 30-a között adatmódosítást jelentenek be, a hatóság az adatok változásáról soron kívül tájékoztatja

a Testületet.

(5) Hatályát veszti az Üht. 6–8. §-a, 10/A–10/D. §-a, 13. §-a, 15–16. §-a, 18–19. §-a és 2. számú melléklete.

(6) Hatályát veszti az Üht.

42. § (1) E törvény – a végrehajtására a 39. §-ban foglalt felhatalmazások alapján kiadott jogszabályokkal együtt –

a) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról

és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi

irányelvnek,

b) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról

szóló 2003/87/EK irányelvnek a Kiotói Jegyzõkönyv projekt-mechanizmusára tekintettel történõ módosításáról

szóló, 2004. október 27-i 2004/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi

rendszerének a légi közlekedésre történõ kiterjesztése céljából történõ módosításáról szóló, 2008. november 19-i

2008/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

d) a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi

rendszerének továbbfejlesztése és kiterjesztése tekintetében történõ módosításáról szóló, 2009. április 23-i

2009/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

e) a szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK, a

2004/35/EK, a 2006/12/EK és a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1013/2006/EK

rendelet módosításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikk (2)

bekezdésének, 18. cikk (1) bekezdésének és 28. cikkének

való megfelelést szolgálja.
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(2) E törvény – a végrehajtására a 39. §-ban foglalt felhatalmazások alapján kiadott jogszabályokkal együtt –

a) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról

szóló 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási

egységei árverés útján történõ értékesítésének idõbeli ütemezésérõl, lebonyolításáról és egyéb vonatkozásairól

szóló, 2010. november 12-i 1031/2010/EU bizottsági rendelet,

b) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat

szerinti, az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer 2013. január 1-jén kezdõdõ kereskedési idõszakát és azt követõ

kereskedési idõszakait szolgáló uniós kibocsátásiegységforgalmi jegyzék létrehozásáról, valamint a 2216/2004/EK

és a 920/2010/EU bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2011. november 18-i 1193/2011/EU bizottsági

rendelet,

c) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az üvegházhatású gázok kibocsátására

vonatkozó adatokat tartalmazó jelentések és a tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentések hitelesítésérõl,

valamint a hitelesítõk akkreditációjáról szóló, 2012. június 21-i 600/2012/EU bizottsági rendelet,

d) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelõ

nyomon követésérõl és jelentésérõl szóló, 2012. június 21-i 601/2012/EU bizottsági rendelet,

e) az üvegházhatású gázok kibocsátásának a 2020-ig terjedõ idõszakra szóló közösségi kötelezettségvállalásoknak

megfelelõ szintre történõ csökkentésére irányuló tagállami törekvésekrõl szóló, 2009. április 23-i 2009/406/EK

európai parlamenti és tanácsi határozat,

f) a kibocsátási egységekre vonatkozó harmonizált ingyenes kiosztás uniós szintû átmeneti szabályainak a

2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikke értelmében történõ meghatározásáról szóló, 2011.

április 27-i 2011/278/EU bizottsági határozat,

g) a 2010/2/EU és a 2011/278/EU határozatnak a CO2-kibocsátás-áthelyezés kockázatának jelentõs mértékben kitett

ágazatok és alágazatok tekintetében történõ módosításáról szóló, 2012. augusztus 17-i 2012/498/EU bizottsági

határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

18. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

43. § (1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 1. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés

lép:

„(5) Nem tartozik e törvény hatálya alá:

a) a szén-dioxidnak új termékekkel és eljárásokkal kapcsolatos kutatás és fejlesztés, vagy tesztelés céljából történõ, 100

kilotonna tervezett mennyiséget el nem érõ geológiai tárolása,

b) a kézi erõvel végzett aranymosás.”

(2) A Bt. 1. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Az építési vagy talajvédelmi engedély alapján végzett tereprendezéssel, a vízjogi engedély alapján végzett

mederalakítással összefüggõ, valamint katasztrófaveszély vagy az Alaptörvény 53. cikke szerinti veszélyhelyzet

elhárításához szükséges ásványi nyersanyag kitermelésre a 3. §, 20. §, 41. §, és 44. § rendelkezéseit kell alkalmazni.”

44. § A Bt. 3. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az ásványi nyersanyag a kitermeléssel

a) a tereprendezésre építési vagy talajvédelmi engedéllyel, továbbá a mederalakításra vízjogi engedéllyel rendelkezõ,

b) katasztrófaveszély vagy az Alaptörvény 53. cikke szerinti veszélyhelyzet megszûnését követõen más célra történõ

felhasználás, hasznosítás vagy értékesítés esetén a megyei, fõvárosi védelmi bizottság határozata szerint kitermelésre

jogosult

személy tulajdonába kerül.”

45. § A Bt. 5. § (4a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4a) A bányafelügyelet kutatási engedélyt nem ad, bányatelket nem állapít meg, valamint a bányafelügyelet az (1)

bekezdés szerinti engedély iránti kérelmet – a bányabezárási és tájrendezési mûszaki üzemi terv jóváhagyási kérelem

kivételével – elutasítja, ha a kérelmezõnek koncessziós díj, bányajáradék, felügyeleti díj, jogerõs és végrehajtható

kiesett bányajáradék pótlására megállapított díj-, térítésidíj- vagy bírságtartozása van.”
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46. § A Bt. 9. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A koncessziós pályázatra kijelölni tervezett zárt területeket a bányafelügyelet negyedévente közzéteszi.

Koncessziós pályázatra kijelölni tervezett területre belföldi vagy külföldi jogi és természetes személy, valamint ezek

jogi személyiség nélküli társasága tehet javaslatot. A bányafelügyelet a soron következõ közzététel során a javaslatot

csak akkor veszi figyelembe, ha az (1) bekezdés szerinti feltétel teljesül, és a kijelölés nem ütközik a (3) bekezdés

rendelkezésébe. A negyedévente közzétett területekre a miniszter a pályázatot legkésõbb 9 hónapon belül írja ki.”

47. § A Bt. 12. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A koncessziós szerzõdésben meg kell állapodni a munkaprogram tartalmában és a teljesítésére szolgáló

biztosítékokban. A bányafelügyelet által jóváhagyott kutatási, illetve kitermelési mûszaki üzemi tervnek tartalmaznia

kell a koncessziós szerzõdéssel megállapított munkaprogramban vállalt feladatokat. A szerzõdésben a miniszter

kikötheti a munkaprogram befejezéséhez szükséges költségek megtérítését arra az esetre, ha a koncesszió jogosultja

az elfogadott munkaprogramban vállalt kötelezettségét nem teljesíti.”

48. § A Bt. 14. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A koncesszió idõtartamán belül a tervezett ásványinyersanyag-kutatási, illetve geotermikusenergia-kutatási

idõszak 4 évnél hosszabb nem lehet. A kutatási idõszak legfeljebb egy alkalommal, geotermikus energia és nem

hagyományos eredetû szénhidrogén esetében két alkalommal, az eredeti kutatási idõszak felével

meghosszabbítható.”

49. § A Bt. 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„19. § (1) A koncesszió jogosultja a bányászati tevékenységet a 2. §-ban elõírt követelmények teljesítésével és a

III. RÉSZ-ben meghatározott általános szabályok szerint végzi. Ha a koncesszió megszûnik, a bányatelket megállapító

határozat – a 12. § (3) bekezdésében foglalt eset kivételével –, továbbá a III. RÉSZ szerint megszerzett hatósági

engedélyek hatályukat vesztik.

(2) Nem veszti hatályát a III. RÉSZ szerint megszerzett hatósági engedély, ha az engedélyes a koncesszió megszûnése

elõtt igazolja, hogy a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményt vagy a bányászati hulladékkezelõ

létesítményt a koncesszión kívül más bányászati tevékenységgel összefüggésben is használják vagy üzemeltetik.”

50. § (1) A Bt. 20. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A bányajáradék mértéke az 1. § (7) bekezdése szerinti engedély alapján kitermelt és az engedélyben foglalt

tevékenységgel össze nem függõ célra felhasznált, hasznosított ásványi nyersanyag mennyisége után keletkezõ

értéknek az 50%-a.”

(2) A Bt. 20. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) A bányajáradékot pénzben kell teljesíteni. A befizetett bányajáradék költségként számolható el.”

51. § A Bt. 21. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Kutatási jogot adományozni vagy kutatást engedélyezni, valamint bányatelket megállapítani kizárólag az ásványi

nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról

szóló kormányrendelet szerinti ásványi nyersanyagok tekintetében lehet.”

52. § (1) A Bt. 22. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Zárt területen koncesszió keretében meghatározott ásványi nyersanyag vagy geotermikus energia kutatására a

miniszter a koncessziós szerzõdésben kutatási jogot adományoz. Nyílt területen meghatározott ásványi nyersanyag

kutatására a bányafelügyelet kutatási engedélyt ad.”

(2) A Bt. 22. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A tervezett kutatási idõszakra, valamint a bányatelek megállapításának kezdeményezésére a koncessziónál elõírt

határidõket a kutatás engedélyezése esetében is alkalmazni kell. E határidõk elmulasztása esetén a (2) bekezdésben a

bányavállalkozó részére biztosított kutatási jog megszûnik.”

(3) A Bt. 22. § (7)–(10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(7) Ha a bányavállalkozó a kutatási tevékenység végzése során olyan ásványi nyersanyagra bukkan, amelyre

jogosultsága nem terjed ki, az elõfordulást köteles bejelenteni a bányafelügyeletnek, és kezdeményezheti a kutatási

37342 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 180. szám



engedélynek erre az ásványi nyersanyagra történõ kiterjesztését. A kutatási engedély nem terjeszthetõ ki olyan

ásványi nyersanyagra, amelynek szempontjából a kutatási terület zártnak minõsül.

(8) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján adományozott vagy engedélyezett kutatási jog megszûnik, ha a jogosult a

kutatási jogot adományozó koncessziós szerzõdés hatálybalépésétõl, illetve a kutatást engedélyezõ határozat

végrehajthatóságától számított 6 hónapon belül a kutatási mûszaki üzemi terv jóváhagyását a bányafelügyeletnél

nem kérelmezi, vagy a mûszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelmet a bányafelügyelet jogerõs határozatában

elutasította, és a határozat végrehajtható.

(9) Ha a bányavállalkozó a munkaprogramban vagy a jóváhagyott mûszaki üzemi tervben meghatározott kutatási

feladatainak idõarányos részét neki felróható okból nem hajtotta végre, a kutatási engedélyt a bányafelügyelet

visszavonja vagy a miniszternél kezdeményezi a koncessziós szerzõdésbe foglalt jogkövetkezmények alkalmazását.

(10) Ha a kutatási jogadomány vagy a kutatási engedély olyan, részben vagy egészben fedõ vagy magában foglaló

földtani szerkezetre vonatkozik, amelyre más bányavállalkozó bányászati jogát már megállapították, a kutatási

jogadomány vagy a kutatási engedély jogosítottja köteles tevékenységét a már bányászati joggal rendelkezõ

bányavállalkozóval összehangolni, és az erre vonatkozó megállapodást közokiratba vagy ügyvéd (jogtanácsos) által

ellenjegyzett okiratba foglalni. A megállapodás létrejöttéhez a bányafelügyelet – e törvény végrehajtására kiadott

jogszabályban meghatározott szempontok alapján történõ – jóváhagyása szükséges. A felek a megállapodástól a

bányafelügyelet hozzájárulásával állhatnak el, azt a bányafelügyelet hozzájárulásával bonthatják fel, szüntethetik

meg, mondhatják fel vagy módosíthatják.”

(4) A Bt. 22. § (12) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a § a következõ (13) és (14) bekezdéssel egészül ki:

„(12) A kutatási jogadományt vagy a kutatási engedélyt szerzõ fél iránti kérelmet benyújtó fél köteles a megállapodást

a kutatási mûszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelméhez mellékelni. Megállapodás hiányában az együttmûködés

szükségességérõl és tartalmáról a bányafelügyelet a kutatási mûszaki üzemi terv jóváhagyási eljárás során dönt.

(13) A bányavállalkozó a kutatási tevékenység befejezésétõl, de legkésõbb az engedélyezett kutatási idõszak utolsó

napjától számított öt hónapon belül köteles kutatási zárójelentést benyújtani a bányafelügyelethez. A határidõ

elmulasztása esetén a bányavállalkozó kutatási joga megszûnik.

(14) A kutatásra engedélyezett idõszakon belül a bányavállalkozó a kutatási területet vagy annak egy részét

visszaadhatja. A bányafelügyelet a terület-visszaadást akkor fogadhatja el, ha a visszaadásra bejelentett területen a

bányakárokat megtérítették, továbbá a tájrendezési, a környezetvédelmi, a földvédelmi és talajvédelmi

kötelezettségeket teljesítették. A visszaadott területen a határozat jogerõre emelkedése napján az adományozott

kutatási joga megszûnik vagy a jogosult kutatási engedélye hatályát veszti.”

53. § (1) A Bt. 22/A. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) A szénhidrogénekre vonatkozó kutatás engedélyezése iránti kérelemhez mellékelni kell a kutatási

munkaprogramot és annak költségvetését. A kutatási jog adományozásának vagy a kutatási engedély megadásának

feltétele kutatási blokkonként 200 millió forint, de – az egy vállalkozó jogosultságában álló kutatási területek számától

és nagyságától, illetve az összes kutatási költségtõl függetlenül – egyidejûleg legfeljebb 1 milliárd forint pénzügyi

biztosíték nyújtása. A pénzügyi biztosíték összege a költségvetésben megosztható a kutatási munkaprogram

végrehajtásával kapcsolatos feladatok, valamint a várható bányakárok, tájrendezési és környezetmegóvási

kötelezettségek fedezetére. Pénzügyi biztosíték az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában székhellyel

rendelkezõ hitelintézet által nyújtott bankgarancia lehet. Olyan hitelintézet által nyújtott bankgarancia, amelynek

székhelye nem az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában van, csak akkor fogadható el, ha azt az Európai

Gazdasági Térség valamely tagállamában székhellyel rendelkezõ hitelintézet felülgarantálja.”

(2) A Bt. 22/A. §-a a következõ (13) bekezdéssel egészül ki:

„(13) Szénhidrogének esetében egy bányavállalkozó kutatási joga vagy kutatási engedélye összesen legfeljebb

12 000 km2 hagyományos kitermelésû szénhidrogén kutatási területre, továbbá összesen 12 000 km2 nem

hagyományos eredetû és különleges eljárással kitermelhetõ szénhidrogén kutatási területre terjedhet ki. A kutatási

terület megállapítása során a kutatási jogot vagy a kutatási engedélyt megszerezni kívánó bányavállalkozóban a

Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyással rendelkezõ bányavállalkozó kutatási területét is figyelembe kell

venni.”
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54. § A Bt. a 22/B. §-át követõen a következõ alcímmel és 22/C. §-sal egészül ki:

„A szénhidrogén mezõk ismételt kutatása
22/C. § (1) A bányavállalkozó a bányatelek megállapítását követõen köteles – a hatályos mûszaki üzemi terv alapján

üzemelõ szénhidrogén mezõ és mûködõ föld alatti gáztároló kivételével – a bányatelekhez tartozó szénhidrogén

mezõk kutatását ismételten elvégezni.

(2) Az ismételt kutatásra vonatkozó mûszaki üzemi tervet elsõ alkalommal a bányatelek megállapításától számított

tizedik év leteltét követõ két éven belül kell a bányafelügyelethez benyújtani.

(3) Az elsõ alkalommal elvégzett ismételt kutatást követõen, az ismételt kutatásra vonatkozó mûszaki üzemi tervet az

elõzõ ismételt kutatás befejezését követõ tizenkettedik év végéig kell benyújtani a bányafelügyeletnek.

(4) Az ismételt kutatást a kutatási mûszaki üzemi terv jóváhagyását követõ négy éven belül kell befejezni. Az ismételt

kutatási idõszak nem hosszabbítható meg.

(5) A bányafelügyelet a bányatelket csökkenti annak a bányatelek résznek a területével, amelyre vonatkozóan a

bányavállalkozó az (1)–(4) bekezdésben foglalt kötelezettséget neki felróható okból nem teljesíti, vagy az ismételt

kutatási mûszaki üzemi terv iránti kérelmet a bányafelügyelet elutasította –, és a döntés jogerõs és végrehajtható.

(6) E § alkalmazásában hatályos mûszaki üzemi terv alapján üzemelõ szénhidrogén mezõ az,

a) amelyrõl kitermelt ásványi nyersanyag után a bányavállalkozónak abban a bányajáradék-bevallási idõszakban,

amelyben az ismételt kutatásra vonatkozó mûszaki üzemi terv benyújtásra kerül, bányajáradék-befizetési

kötelezettsége keletkezik, vagy

b) amelyen a bányavállalkozó növelt hatékonyságú mûvelési eljárások alkalmazásával történõ kitermelést végez.”

55. § A Bt. 23. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha a bányavállalkozó a 12. § (2) bekezdése szerinti munkaprogramban meghatározott feltárási, kitermelési

feladatainak idõarányos részét neki felróható okból nem hajtotta végre, a bányafelügyelet a miniszternél

kezdeményezi a koncessziós szerzõdés megszegése jogkövetkezményeinek alkalmazását.”

56. § A Bt. 26. §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A bányafelügyelet a bányatelek megállapításáról szóló jogerõs és végrehajtható határozatot megküldi az

ingatlanügyi hatóságnak a bányatelek ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzése végett. Nem kell az

ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni a kõolaj, földgáz – ideértve a szén-dioxid gázt is – kitermelésére és a föld alatti

gáztárolásra megállapított bányatelket.

(5) A bányatelek megállapítása és az ingatlan-nyilvántartásba történt bejegyzése nem változtatja meg a bányatelekkel

lefedett felszíni ingatlanok tulajdonjogát, rendeltetését és használatát. A bányatelek megállapítása nem minõsül a

terület-igénybevétel megkezdésének.”

57. § A Bt. 26/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„26/A. § (1) A bányavállalkozó a kutatási zárójelentést elfogadó határozat jogerõssé és végrehajthatóvá válásától

számított 5 hónapon belül kezdeményezheti a bányatelek megállapítását, illetve a geotermikus védõidom kijelölését.

Az 5 hónapos idõtartamba nem számít bele a környezetvédelmi engedélyezési eljárás idõtartama. A határidõ

elmulasztása esetén a bányavállalkozó bányatelek megállapításának kezdeményezésére vonatkozó joga megszûnik.

(2) Bányatelek megállapítását jogszerûen megszerzett adattári adatok, új elméleti földtani értelmezés eredményei

vagy bejelentés alapján végzett felszíni elõkutatás adatai felhasználásával készített készletszámítási jelentés alapján is

lehet kérelmezni. A készletszámítási jelentés alapján benyújtott kérelem esetén a bányafelügyelet felhívja a

kérelmezõt – a kõolaj, földgáz, ideértve a szén-dioxid gáz ásványi nyersanyagra irányuló bányatelek megállapítás

kivételével – a környezetvédelmi engedélyezési eljárás megindítására, és a környezetvédelmi engedélyezési eljárás

jogerõs lezárásáig a bányatelek megállapítási eljárást felfüggeszti.

(3) Meghatározott ásványi nyersanyag feltárására és kitermelésére a bányafelügyelet a bányatelket akkor állapítja

meg, ha a kérelmezõ

a) kutatási adatokkal (kutatási zárójelentés vagy készletszámítási jelentés) igazolja, hogy a bányatelekkel lehatárolni

kért lelõhely kitermelhetõ ásványinyersanyag-vagyonnal rendelkezik,

b) szilárd ásványi nyersanyag feltárása és kitermelése esetében – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendeletben meghatározott esetekben – a tevékenység

végzéséhez szükséges környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedéllyel vagy a környezetvédelmi

hatóság elõzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatával rendelkezik,
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c) meghatározza az általa alkalmazni kívánt bányamûvelési technológiát (mélymûvelés, külfejtés, fúrólyukas

kitermelés), és mûszaki leírással igazolja a kitermelési feltételek teljesíthetõségét, valamint megjelöli a kitermelés

ütemterv szerinti idõpontját,

d) teljesíti a bányatelek-dokumentáció tartalmára jogszabályban elõírt követelményeket.

(4) A bányavállalkozó a bányatelek megállapításától számított 5 éven belül köteles az üzemszerû kitermelést

megkezdeni. A bányavállalkozó egy bányatelekre vonatkozóan legfeljebb egy alkalommal kérheti a

bányafelügyelettõl az üzemszerû kitermelés megkezdésére megállapított határidõ legfeljebb 5 évvel történõ

meghosszabbítását. Meghosszabbítás esetén a bányavállalkozó térítést köteles fizetni.

(5) A bányafelügyelet a bányavállalkozó bányászati jogát törli, ha a bányavállalkozó

a) az üzemszerû kitermelés megkezdésére megállapított határidõ lejártáig az üzemszerû kitermelést nem kezdi meg,

és

aa) a kitermelési határidõ meghosszabbítását a bányafelügyeletnél nem kezdeményezi, vagy

ab) a bányafelügyelet a meghosszabbítás iránti kérelmet jogerõs döntésében elutasította és a döntés végrehajtható,

b) a térítésfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy

c) a gazdálkodó szervezet jogutód nélkül megszûnik.

(6) A 12. § (3) bekezdése szerinti eset kivételével a bányateleken fennálló bányászati jog új jogosítottját – pályáztatást

követõen – a bányafelügyelet határozatban jelöli ki.

(7) A pályázatot a bányafelügyelet a honlapján és a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben –

szénhidrogének esetében az Európai Unió hivatalos lapjában is – meghirdeti.

(8) Nem kell a (6) bekezdés szerinti pályázaton meghirdetni az olyan bányatelket, amely a benne található ásványi

nyersanyag tekintetében zárt területnek minõsül, és azon tájrendezési kötelezettség nem áll fenn. A bányatelket a

bányászati jogot törlõ határozat jogerõssé és végrehajthatóvá válását követõen a bányafelügyelet a 26/B. §

(5) bekezdése szerint hivatalból törli a nyilvántartásból.”

58. § A Bt. 26/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„26/C. § (1) Ha a bányászati munkák végzése során a mûvelésre engedélyezett bányatelek területén a kitermelés

befejezése vagy a koncesszió megszûnése elõtt olyan természeti, környezeti, mûemléki vagy régészeti érték válik

ismertté, amely más módon nem védhetõ meg, az érintett hatóság határozata alapján – amelyben rendelkezni kell a

bányavállalkozó kártalanításáról is – a bányafelügyelet a bányatelket hivatalból csökkentheti.

(2) A mûvelés alatt álló bányatelek területének az (1) bekezdés alapján hivatalból történt csökkentése miatt a

bányavállalkozót megilletõ kártalanításra a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. A kártalanítási

összeget az (1) bekezdés szerinti érintett hatóság köteles megfizetni – kivéve ha az érzékenységi és terhelhetõségi

vizsgálat során vagy a bányafelügyelet hatósági eljárásában szakhatósági állásfoglalásában jelezte a természeti,

környezeti, mûemléki vagy régészeti érték meglétét, vagy annak korábbi tényadatokra, geológiai adottságokra

alapozott valószínûsíthetõségét – az általa hozott határozat jogerõssé és végrehajthatóvá válásától számított 30

napon belül.

(3) Ha a már megállapított bányatelek területét a kitermelés befejezése vagy a koncesszió megszûnése elõtt kivett

hellyé nyilvánítják, az ebbõl eredõ károkért a bányavállalkozót kártalanítás illeti meg. A kivett hellyé nyilvánításról

szóló határozatban a kártalanításról is rendelkezni kell. A kártalanítási összeget a kivett hellyé nyilvánító határozat

jogerõssé és végrehajthatóvá válásától számított 30 napon belül kell megfizetni.”

59. § A Bt. 27. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A mûszaki üzemi tervet a mûszaki-biztonsági, az egészségvédelmi, a tûzvédelmi szabályok és az

ásványvagyon-gazdálkodási, a vízgazdálkodási, valamint a környezet-, természet- és tájvédelmi követelmények

figyelembevételével úgy kell elkészíteni, hogy az biztosítsa az élet, az egészség, a felszíni és a föld alatti létesítmények,

valamint a mezõ- és erdõgazdasági rendeltetésû földek megóvását, a bányakárok, a környezeti-természeti károk

lehetséges megelõzését, illetve csökkentését, továbbá a tájrendezés – településrendezési eszközökben foglaltaknak

megfelelõ – teljesítését.”

60. § A Bt. „Üzemeltetési szabályok” alcíme helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Üzemeltetési szabályok
28. § (1) A bányavállalkozó köteles e törvény és a végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározott mûszaki-,

technológiai biztonsági rendelkezések elõírásait megtartani, végrehajtásukról gondoskodni.
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(2) A bányavállalkozó a bányaüzemben felelõs mûszaki vezetõt és helyettest (a továbbiakban együtt: bányaüzemi

felelõs mûszaki vezetõ) köteles megbízni. A bányaüzemi felelõs mûszaki vezetõt a bányafelügyelethez be kell

jelenteni.

(3) Bányaüzemi felelõs mûszaki vezetõi tevékenységet csak az folytathat, aki rendelkezik a bányafelügyelet

engedélyével. A bányafelügyelet annak engedélyezi a bányaüzemi felelõs mûszaki vezetõi tevékenység folytatását,

aki büntetlen elõéletû, és megfelel a bányaüzem felelõs mûszaki vezetõjének kijelölésérõl szóló rendeletben

meghatározott feltételeknek.

(4) A bányafelügyelet az engedély kiadásával egyidejûleg nyilvántartásba veszi a bányaüzemi felelõs mûszaki vezetõt.

A nyilvántartás tartalmazza a tevékenység végzésére jogosult személy természetes személyazonosító adatait, iskolai

végzettségének megnevezését és oklevelének számát. A nyilvántartásból kizárólag a bányaüzemi felelõs mûszaki

vezetõi tevékenység végzésére való jogosultság igazolása céljából szolgáltatható adat.

(5) A bányaüzemi felelõs mûszaki vezetõ felel a 27. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések, a mûszaki elõírások és

bányabiztonsági szabályok bányaüzemben történõ végrehajtásáért, valamint megtartásuk ellenõrzéséért, e körben a

bányavállalkozó képviselõjének minõsül. Felelõssége nem zárja ki a bányavállalkozó vagy beosztása, munkaköre

alapján más személy felelõsségét.

28/A. § (1) A bányafelügyelet jóváhagyása szükséges a földgázellátásról szóló törvény alapján szállítási

rendszerüzemeltetési, földgázelosztási és a földgáztárolási mûködési engedéllyel rendelkezõ szervezet (engedélyes) e

törvény hatálya alá tartozó gázüzemi tevékenységei egyes elemeinek más személy általi végzéséhez (a továbbiakban:

kiszervezés).

(2) A kiszervezés engedélyezése során a bányafelügyelet nem hagyhat jóvá olyan ügyletet, amely azt eredményezi,

hogy az e törvény hatálya alá tartozó gázüzemi tevékenységek felügyelete és az üzemeltetés irányítása kikerül az

engedélyes saját szervezetébõl.

(3) A kiszervezett tevékenységek esetében a kiszervezést végzõ engedélyes úgy felel az e törvény hatálya alá tartozó

gázüzemi tevékenységekkel kapcsolatos, jogszabályban foglalt kötelezettségei teljesítéséért, mintha a kiszervezett

tevékenységet maga végezné.”

61. § A Bt. 32. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A biztonsági övezeten belül tilos, illetve korlátozás alá esik olyan anyagot, épületet vagy létesítményt – e törvény

hatálya alá tartozó kivételével – elhelyezni, olyan növényzetet (fát) ültetni, illetve olyan tevékenységet folytatni, amely

a vezeték biztonságát, az életet, a testi épséget vagy a vagyonbiztonságot veszélyezteti. A tilalmakat és a korlátozások

részletes szabályait e törvény végrehajtására kiadott jogszabály állapítja meg.”

62. § (1) A Bt. 36. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) A tulajdonosnak a tájrendezést úgy kell ütemezni, hogy 2013. évtõl kezdõdõen, minden évben a használaton

kívüli bányászati célú mélyfúrások tájrendezési kötelezettségének legalább 1/15 részét teljesíteni kell. A tulajdonos

köteles a tulajdonában lévõ összes használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás tájrendezését 2027. december 31-ig

befejezni.”

(2) A Bt. 36. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Nem kell elvégezni azoknak a bányászati célú mélyfúrásoknak a tájrendezését, amelyek nem bányászati célú

hasznosításra kerülnek. A bányafelügyelet dönt arról, hogy a használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás bányászati

célra már nem alkalmas. A bányafelügyelet döntése nem jogosít a nem bányászati célú hasznosítás megkezdésére,

ahhoz meg kell szerezni a hatáskörrel rendelkezõ hatóság engedélyét.

(7) Amennyiben a (6) bekezdés szerinti bányafelügyeleti határozat jogerõssé és végrehajthatóvá válásától számított fél

éven belül a tulajdonos nem kezdeményezi a nem bányászati célú hasznosítás engedélyezését a hatáskörrel

rendelkezõ hatóságnál, vagy ha az engedélyben meghatározott idõtartamon belül a hasznosítást nem kezdi meg,

köteles a tájrendezést elvégezni.

(8) A bányafelügyelet a használaton kívüli bányászati célú mélyfúrásokról nyilvántartást vezet.”

63. § (1) A Bt. 41/A. § (1) bekezdése a következõ g) és h) ponttal egészül ki:

(A bányafelügyelet bírsággal sújtja azt a természetes vagy jogi személyt, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági

társaságot, aki vagy amely)

„g) e törvény hatálya alá tartozó tevékenységek végzése során a villamos berendezés és készülék, a villamos fogyasztó

berendezés létesítésére és üzemben tartására vonatkozó biztonsági elõírást megszegi,
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h) a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó polgári robbantási tevékenységre vonatkozó biztonsági szabályokat vagy a

hatósági határozatban elõírtakat megszegi.”

(2) A Bt. 41/A. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben a bírság akkor alkalmazható, ha az ingatlan tulajdonosa (kezelõje,

haszonélvezõje) a földgáz, a kõolaj, a kõolajtermék, valamint az egyéb gáz- és gáztermékvezeték tulajdonosát vagy

üzemeltetõjét a jogellenes állapot megszüntetésében akadályozza.”

(3) A Bt. 41/A. §-a a következõ (4)–(7) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A bányafelügyelet bírsággal sújthatja azt az általa nyilvántartásba vett személyt, aki adatváltozás-bejelentési

kötelezettségének nem tesz eleget.

(5) A bányafelügyelet bírsággal sújthatja azt a bányaüzemi felelõs mûszaki vezetõt, aki a mûszaki üzemi tervben foglalt

rendelkezések végrehajtását, továbbá a mûszaki elõírások, a bányabiztonsági szabályok, a munkabiztonsági, a

környezetvédelmi vagy az ásványvagyon-gazdálkodási szabályok bányaüzemben történõ betartását, valamint annak

ellenõrzését elmulasztja.

(6) A bányafelügyelet bírsággal sújthatja azt a bányászati hulladékok kezelésérõl szóló rendelet szerinti illetékes

személyt, aki a rendeletbõl eredõ feladatait elmulasztja.

(7) A bányafelügyelet bírsággal sújthatja azt a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy

palackban történõ forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletérõl szóló rendelet szerinti gázforgalmazói

engedélyest, aki a nyomástartó berendezés használatbavételére vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasztja.”

64. § (1) A Bt. 43/A. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A bányafelügyelet által folytatott eljárásokban az eljárás megindításáról szabályszerûen értesített ügyfél ügyféli

jogait csak akkor gyakorolhatja, ha az elsõfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.”

(2) A Bt. 43/A. §-a a következõ (6)–(9) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A bányafelügyelet által adott engedély jogosítottjának polgári jog szerinti jogutódja az engedély alapján

jogosított helyébe léphet, köteles azonban a jogutódlást – annak megfelelõ igazolása mellett – az engedélyben

meghatározott tevékenység megkezdése vagy folytatása elõtt írásban a bányafelügyeletnek bejelenteni.

(7) A bányafelügyelet hatósági eljárása során a székhelyén lakcímmel nem rendelkezõ természetes személyt is idézheti

székhelyére.

(8) Ha az eljárás jelentõs számú ügyfelet érint – az eljárás megindításáról szóló értesítés, valamint az eljárás során a

személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – a bányafelügyelet az ügyféllel hirdetményi úton tart

kapcsolatot.

(9) A bányafelügyelet eljárásaiban szakhatóságként kijelölt hatóság az ügyfélnek az eljárás megindítása elõtt

benyújtott kérelmére – a földvédelmi szakhatósági eljárás kivételével – elõzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki,

amely a kiadásától számított egy évig használható fel.”

65. § A Bt. 43/B. § (6) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:

(A bányafelügyelet)

„f) a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset

bejelentésének és vizsgálatának rendjérõl szóló biztonsági szabályzat szerinti súlyos baleset és súlyos üzemzavar

kivizsgálásáról szóló határozatát munkavédelmi, környezet- és természetvédelmi, továbbá az energiaellátás

folyamatos biztosítása érdekében”

(fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilváníthatja.)

66. § A Bt. 44. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az 1. § (7) bekezdése szerinti tevékenységek jogszerûségének vizsgálata a bányafelügyelet hatáskörébe tartozik.”

67. § (1) A Bt. 44/C. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A nyomástartó berendezést vizsgáló szakember vagy felügyeleti személy, a földtani szakértõ, a hites bányamérõ és

a bányaüzemi felelõs mûszaki vezetõ a tevékenységi engedély megszerzése céljából a bányafelügyelet részére

a) hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy büntetlen elõéletû, vagy

b) kéri, hogy az arra vonatkozó adatokat, amely szerint büntetlen elõéletû, a bûnügyi nyilvántartó szerv

a bányafelügyelet részére – annak az engedély kiadásának elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján –

továbbítsa.”
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(2) A Bt. 44/C. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A bányafelügyelet az (1)–(3) bekezdésben meghatározott körülmény igazolása céljából kezeli

a) a tevékenységi engedély iránti kérelmet benyújtó,

b) tevékenységi engedéllyel rendelkezõ

nyomástartó berendezést vizsgáló szakember vagy felügyeleti személy, a földtani szakértõ, a hites bányamérõ és a

bányaüzemi felelõs mûszaki vezetõ azon adatait, amelyeket az e célból a bûnügyi nyilvántartó szerv által kiállított

hatósági bizonyítvány tartalmaz.”

(3) A Bt. 44/C. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A nyilvántartásba vett személy a nyilvántartott adataiban történt változást köteles a bányafelügyeletnek 8 napon

belül bejelenteni.”

68. § A Bt. 49. §-a a következõ 50. és 51. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

„50. Használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás, kút: a meddõ szénhidrogén kutatófúrás, kút, illetve a termelésbõl

kivont, a mezõ termeltetéséhez már nem szükséges vagy mûszakilag alkalmatlanná vált szénhidrogénkút.

51. Meddõ szénhidrogén kutatófúrás, kút: olyan kutatófúrás (kút), amely szénhidrogén-indikációt nem eredményezett

vagy olyan mértékben eredményezett, amely alapján a szénhidrogén nem termelhetõ ki gazdaságosan.”

69. § A Bt. VI. Része a következõ 49/D. §-sal egészül ki:

„49/D. § A szénjárandóságra jogosult nyugdíjas bányász kérheti szénjárandóságának pénzbeli megváltását.”

70. § (1) A Bt. 50. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A 24. § (3) bekezdése szerinti mûszaki-biztonsági irányítási rendszert 2013. december 31-éig kell kidolgozni.”

(2) A Bt. 50. §-a a következõ (12)–(18) bekezdéssel egészül ki:

„(12) Az 1991. október 1-je elõtt mélyített használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások, illetve kutak – ha az

üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erõfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában

történõ részvételrõl szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Módtv1.) hatálybalépését megelõzõen azokon

más tulajdonjogot nem szerzett – tulajdonjoga az államot illeti meg. E rendelkezés nem zárja ki azt, hogy az állam e

rendelkezés hatálybalépése után 1991. október 1-je elõtt mélyített használaton kívüli bányászati célú mélyfúrást vagy

kutat elidegenítsen.

(13) E törvény Módtv1.-vel megállapított 14. § (1) bekezdését a hatálybalépését követõen adományozott kutatási

jogokra vagy kiadott kutatási engedélyekre kell alkalmazni.

(14) Az e törvény 22/A. § (13) bekezdése a Módtv1. hatálybalépését megelõzõen kiadott kutatási engedélyek hatályát

nem érinti, de az abban foglalt területi korlátozást az újonnan megszerezni kívánt kutatási jog vagy kutatási engedély

tekintetében az új kutatási engedély vagy kutatási jog megszerzésének idõpontjában alkalmazni kell.

(15) A Módtv1.-vel megállapított 22/C. § szerinti, 2003. január 1-je elõtt megállapított bányatelken lehatárolt

szénhidrogén mezõre vonatkozóan a 22/C. § szerinti kutatási mûszaki üzemi tervet a Módtv1. hatálybalépését követõ

2 éven belül kell benyújtani. Nem vonatkozik ez a kötelezettség a Módtv1. hatálybalépésekor jóváhagyott

szüneteltetési mûszaki üzemi terv alapján szüneteltetett szénhidrogén mezõkre.

(16) A Módtv1. hatálybalépése elõtt a bányafelügyelet által nyilvántartásba vett felelõs mûszaki vezetõ vagy helyettes

abban a nyilvántartás szerinti bányaüzemben, amelyre kijelölése szól a felelõs mûszaki vezetõi vagy helyettesi

tevékenységet a Módtv1. hatálybalépése elõtt hatályos szabályok szerint továbbfolytathatja. A Módtv1.

hatálybalépését követõen felelõs mûszaki vezetõi vagy helyettesi megbízás csak az e törvény Módtv1.-vel módosított

28. §-a szerinti engedéllyel rendelkezõ részére adható.

(17) A használaton kívüli bányászati célú mélyfúrásoknak, kutaknak a 36. §-t módosító Módtv1. hatálybalépése elõtt

engedélyezett nem bányászati célú hasznosítása esetében a hasznosítást a Módtv1. hatálybalépésétõl számított egy

éven belül kell megkezdeni. Ennek elmaradása esetén a használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás kút tájrendezését

el kell végezni.

(18) A Módtv1. hatálybalépését követõen a 36. § (8) bekezdése szerinti nyilvántartást 2013. szeptember 30-ig kell

létrehozni, amelyhez a használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások tulajdonosa 2013. július 31-ig köteles adatot

szolgáltatni.”
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71. § (1) A Bt. 50/A. § (1) bekezdés 5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány)

„5. a kutatási engedélyezésére és a kutatási munkaprogram alapvetõ tartalmi követelményeire, a kutatási

jogadományhoz, illetve a kutatási engedélyhez tartozó pénzügyi biztosítékra, valamint a kutatási terület kialakítására

és mértékére, valamint kutatási jogadománnyal vagy kutatási engedéllyel érintett olyan részben vagy egészben fedõ

vagy magában foglaló földtani szerkezetek esetében, amelyekre más bányavállalkozó bányászati jogát már

megállapították, a kötendõ megállapodás hatósági jóváhagyásának feltételeire vagy a megállapodás hiányában az

együttmûködés szükségességének és tartalmának megállapítására,”

(vonatkozó részletes szabályok rendeletben történõ megállapítására.)

(2) A Bt. 50/A. § (1) bekezdése a következõ 27–29. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány)

„27. a használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások nyilvántartására,

28. a koncessziós pályázatra kijelölhetõ zárt területek listájának kiegészítésére tehetõ javaslatra, a kijelölhetõ területek

közzétételére,

29. a nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltására”

(vonatkozó részletes szabályok rendeletben történõ megállapítására.)

(3) A Bt. 50/A. § (2) bekezdése a következõ p) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter)

„p) a bányaüzemi felelõs mûszaki vezetõi tevékenység folytatásának részletes feltételei, az e tevékenységre jogosító

engedély kiadásának rendje, a nyilvántartás személyes adatot nem tartalmazó adattartalma, valamint a nyilvántartás

vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályok, továbbá a tevékenységre jogszabályban vagy hatósági

határozatban elõírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezmények”

(rendeletben történõ megállapítására.)

72. § A Bt.

a) 1. § (3) bekezdésében az „ipari” szövegrész helyébe a „polgári”,

b) 6. § (3) bekezdésében a „jogerõs határozattal megállapított bányajáradék, felügyeleti díj, térítési díj vagy bírság”

szövegrész helyébe a „bányajáradék, felügyeleti díj, jogerõs határozattal megállapított kiesett bányajáradék

pótlására megállapított díj, térítési díj vagy bírság”,

c) 8. §-ában a „jogi és természetes személyekkel, valamint ezek jogi személyiség nélküli társaságaival” szövegrész

helyébe a „természetes személlyel vagy átlátható szervezettel”,

d) 22. § (2) bekezdésében az „A kutatási jog” szövegrész helyébe az „Az adományozott kutatási jog vagy a kutatási

engedély”,

e) 22/A. § (9) bekezdésében a „kutatási jogadományt” szövegrész helyébe a „kutatási engedélyt”,

f) 22/A. § (10) bekezdésében a „kutatási jog adományozására” szövegrész helyébe a „kutatás engedélyezésére”,

g) 22/A. § (11) bekezdés a) pontjában a „kutatási jogadomány” szövegrész helyébe a „kutatási engedély”,

h) 22/A. § (11) bekezdés b) pontjában a „kutatási jogadományt” szövegrész helyébe a „kutatási engedélyt”,

i) 23. § (1) bekezdésében a „kutatási jogot adományozó” szövegrész helyébe a „kutatást engedélyezõ”,

j) 30. § (4) bekezdés a) pontjában a „jóváhagyott szüneteltetési mûszaki üzemi terv alapján történõ szüneteltetés”

szövegrész helyébe a „kitermelés szüneteltetésének”,

k) 31. § (1) bekezdésében a „bányászati létesítmények” szövegrész helyébe a „bányászati tevékenységgel és a

bányászati hulladék kezelésével kapcsolatos sajátos építmények”,

l) 31. § (3) bekezdésében a „bányászati létesítmények” szövegrész helyébe a „bányászati tevékenységgel és a

bányászati hulladék kezelésével kapcsolatos sajátos építmények”,

m) 35. § (1) bekezdésében a „bányavállalkozó” szövegrész helyébe a „bányavállalkozó és a gázipari engedélyes”,

n) 39. § (3) bekezdésében a „szabályozási tervekben” szövegrész helyébe a „helyi építési szabályzatban”,

o) 41. § (2) bekezdésében a „tájrendezést” szövegrész helyébe a „tájrendezést, vagy a bányavállalkozó bányászati

jogát törölheti, amely esetben a 26/A. § (6)–(7) bekezdését is alkalmazni kell”,

p) 43/B. § (1) bekezdésében a „kutatási jog adományozására” szövegrész helyébe a „kutatás engedélyezésére”,

q) 49. § 18. pontjában a „kutatási jogot adományozó” szövegrész helyébe a „kutatást engedélyezõ”

szöveg lép.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 180. szám 37349



73. § (1) Hatályát veszti a Bt. 14. § (2) bekezdése, 20. § (10) bekezdése, 22/A. § (4) bekezdése, 49. § 13. pontja.

(2) Hatályát veszti a Bt. 50/A. § (1) bekezdés 4. pontjában a „természetben történõ teljesítésére,” szövegrész.

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

74. § A távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(2) A Hivatal mûködését saját bevételeibõl fedezi. A Hivatal részére felügyeleti tevékenységéért a hatáskörébe tartozó

engedélyesek felügyeleti díjat kötelesek fizetni, amelynek mértéke az engedélyes tevékenysége elõzõ évi nettó

árbevételének 0,06%-a. Ha a tárgyévet megelõzõ évben az engedélyesnek nem volt nettó árbevétele, vagy nem volt

teljes évre vonatkozó nettó árbevétele, akkor éves felügyeleti díj elõleget kell fizetni, amelynek mértéke a tárgyévre

vonatkozó üzleti tervben az engedélyköteles tevékenységbõl elérni tervezett nettó árbevétel 0,06%-a. Ha a tárgyév

tényleges nettó árbevétele nem azonos az üzleti tervben tervezettel, a különbözet 0,06%-ával a tárgyévet követõ

évben a fizetendõ felügyeleti díj mértékét megfelelõen módosítani kell.”

75. § A Tszt. 8. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A fogyasztóvédelmi hatóság:)

„b) eljár a 11. § (2) bekezdésében, a 36. §-ban, a 40. § (2) bekezdésében, a 43. § (1)–(4) bekezdésében, a 44. §-ban,

a 46. §-ban, valamint az 53. §-ban foglalt rendelkezések lakossági felhasználóval, illetve természetes személy

díjfizetõvel szembeni megsértése esetén.”

76. § A Tszt. 57/D. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Hivatal az ármegállapítással, árváltozással és a távhõszolgáltatási támogatással kapcsolatos javaslatát a miniszter

részére minden év augusztus 31-ig küldi meg.”

77. § A Tszt.

a) 60. § (2) bekezdés b) pontjában az „a hatósági árelõkészítés” szövegrész helyébe az „az árelõkészítés” szöveg,

b) 60. § (2) bekezdés g) pontjában a „távhõszolgáltatási támogatás mértékét” szövegrész helyébe a

„távhõszolgáltatási támogatás mértékét és az elõkészítése módszertanára vonatkozó szabályokat” szöveg

lép.

78. § Hatályát veszti a Tszt.

a) 19. § (5) bekezdése,

b) 57/D. § (5) bekezdésében az „árfelügyeleti és hatósági” szövegrész.

20. Az Éhvt. módosítása

79. § Az Éhvt. 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § A törvény hatálya az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével, nyelõkkel való eltávolításával,

valamint az éghajlatváltozás elkerülhetetlen hatásaihoz való alkalmazkodással összefüggõ tevékenységekre terjed ki.”

80. § (1) Az Éhvt. 2. § nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. § E törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok alkalmazásában:”

(2) Az Éhvt. 2. § 12. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

„12. kibocsátható mennyiség: az üvegházhatású gázok emberi tevékenységbõl származó, összesített kibocsátás

mennyisége, szén-dioxid egyenértékben kifejezve egy meghatározott kötelezettségvállalási idõszakra, a

Jegyzõkönyv, illetve az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi

irányelvnek megfelelõ nyomon követésérõl és jelentésérõl szóló, 2012. június 21-i 601/2012/EU bizottsági rendelet (a

továbbiakban: 601/2012/EU bizottsági rendelet) vonatkozó rendelkezéseinek megfelelõen;”
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(3) Az Éhvt. 2. § 19. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

„19. nemzeti forgalmi jegyzék: az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az

erõfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történõ részvételrõl szóló törvény szerinti forgalmi jegyzéket

magába foglaló közhiteles és nyilvános jegyzék;”

(4) Az Éhvt. 2. § 22. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

„22. kibocsátási jogosultság: a kiotói egység, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében

és az erõfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történõ részvételrõl szóló törvény szerinti ÜHG-egység és

ESD-egység.”

81. § Az Éhvt. 3. §-a és az azt megelõzõ alcím megjelölése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia
3. § (1) Az Országgyûlés az éghajlatváltozással kapcsolatos célok, eszközök, prioritások, így különösen

az éghajlatváltozással, az azt kiváltó folyamatokkal és a hatásokkal kapcsolatos hazai kutatásokkal, az üvegházhatású

gázok hazai kibocsátásainak csökkentésével és az éghajlatváltozás hazai hatásaihoz való alkalmazkodással, valamint a

hazai hatásokra való felkészüléssel kapcsolatos feladatok, és ezen célok végrehajtásához szükséges eszközök

meghatározása érdekében Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát (a továbbiakban: Éghajlatváltozási Stratégia) fogad el.

(2) Az Éghajlatváltozási Stratégiát elsõ alkalommal a 2008–2025-ig tartó idõszakra kell kidolgozni a nemzetközi

kötelezettségvállalásoknak megfelelõen. A Kormány az Éghajlatváltozási Stratégiát ötévente felülvizsgálja.

A felülvizsgálat elõkészítésérõl az energiapolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) gondoskodik.

A felülvizsgált Éghajlatváltozási Stratégiát az Országgyûlés fogadja el. Az Éghajlatváltozási Stratégia különösen

az alábbiakat tartalmazza:

a) az éghajlatváltozás várható magyarországi hatásainak, természeti és társadalmi-gazdasági következményeinek,

valamint az ökoszisztémák és az ágazatok éghajlati sérülékenységének értékelését;

b) az üvegházhatású gázok kibocsátáscsökkentésének céljait, prioritásait és cselekvési irányait tartalmazó hazai

dekarbonizációs útitervet az alacsony karbontartalmú, versenyképes gazdaságra történõ, 2050-ig tartó átmenetrõl,

figyelembe véve az Európai Bizottság hasonló idõtávú stratégiai dokumentumait;

c) egy nemzeti alkalmazkodás stratégiai keretrendszert, különös tekintettel az éghajlatváltozással és a

klímabiztonsággal összefüggõ kockázatok megelõzésére és károk mérséklésére; a stratégiai keretrendszer

támogatásául a nemzeti alkalmazkodási térinformatikai rendszer és az arra épülõ területi és ágazati éghajlati

sérülékenységvizsgálatok eredményei szolgálnak;

d) az éghajlatváltozás megelõzését, valamint az éghajlatváltozásra való felkészülést és alkalmazkodást szolgáló

szemléletformálási tevékenységek célrendszerét.

(3) A miniszter az Éghajlatváltozási Stratégia elfogadását követõen annak végrehajtásáról szükség szerint, de legalább

háromévente beszámol a Kormánynak, valamint az Országgyûlés hatáskörrel rendelkezõ szakbizottságának.

(4) A (2) bekezdés c) pontja szerinti nemzeti alkalmazkodási térinformatikai rendszer felállításáról és mûködtetésérõl, a

szükséges adatgyûjtésrõl, valamint a területi és ágazati éghajlati sérülékenység vizsgálatok elvégzésérõl az

energiapolitikáért felelõs miniszter gondoskodik.”

82. § Az Éhvt. 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A környezetvédelemért felelõs miniszter egyetértésben a miniszter, valamint az erdõgazdálkodásért felelõs

miniszterrel az üvegházhatású gázok emberi tevékenységbõl származó hazai kibocsátásának, illetve a nyelõk általi

eltávolításának figyelemmel kísérésére, adatok gyûjtésére, nyilvántartására évenként leltárt (a továbbiakban: Nemzeti

Kibocsátási Leltár) készít, az adatok feldolgozására, elemzésére, valamint elõrejelzések készítésére a nemzetközi

kötelezettségvállalásoknak megfelelõen nyilvántartási rendszert (a továbbiakban: Nemzeti Nyilvántartási Rendszer)

létesít és mûködtet. A Nemzeti Kibocsátási Leltár a Nemzeti Nyilvántartási Rendszer részét képezi.”

83. § Az Éhvt. 5. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A számlanyitást kérelmezõ köteles legalább két meghatalmazott képviselõt megnevezni. A meghatalmazott

képviselõ büntetlen elõéletû és nem állhat a közügyektõl eltiltás hatálya alatt. A kérelmezõ köteles hatósági

bizonyítvánnyal igazolni, hogy a meghatalmazott képviselõként megnevezett személy e feltételeknek megfelel, vagy

csatolni e személy hozzájáruló nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy e tények fennállására vonatkozó adatokat
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a bûnügyi nyilvántartó szerv a környezetvédelmi hatóság részére – annak a számlanyitási kérelem vizsgálata céljából

benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa.”

84. § Az Éhvt. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„7. § Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, illetve nyelõkkel történõ eltávolításával, és egyéb éghajlatváltozással

kapcsolatos jelentéstételt a miniszter teljesíti a 601/2012/EU bizottsági rendelet és az üvegházhatású gázok

kibocsátásának a 2020-ig terjedõ idõszakra szóló közösségi kötelezettségvállalásoknak megfelelõ szintre történõ

csökkentésére irányuló tagállami törekvésekrõl szóló, 2009. április 23-i 2009/406/EK európai parlamenti és tanácsi

határozat rendelkezéseinek, valamint a nemzetközi kötelezettségeknek megfelelõen.”

85. § Az Éhvt. 9. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A nemzeti vagyon részét képezõ kibocsátási jogosultságok értékesítési eljárása során az állami vagyonról szóló

törvény (a továbbiakban: Vtv.), a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az üvegházhatású gázok közösségi

kereskedelmi rendszerében és az erõfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történõ részvételrõl szóló

törvény, valamint e törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.”

86. § Az Éhvt. 10. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A (3) bekezdés szerinti bevételnek az Éghajlatváltozási Stratégiával összhangban történõ felhasználásáról a

miniszter gondoskodik.”

87. § Az Éhvt. 13/E. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„13/E. § A környezetvédelmi hatóság 13/B. §–13/C. § szerinti engedélyezési eljárásáért és a 13/C. § szerinti

bejelentésért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”

88. § (1) Az Éhvt. 14. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:)

„a) az Éghajlatváltozási Stratégia felülvizsgálatához szükséges nemzeti alkalmazkodási térinformatikai rendszer

mûködésének részletes szabályait, különös tekintettel az abban kezelt adatok körére, az adatszolgáltatás rendjére,

az adatok nemzeti alkalmazkodási térinformatikai rendszer keretében történõ felhasználásának részletes szabályaira;”

(2) Az Éhvt. 14. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy

a) az együttes végrehajtási hitelesítõi névjegyzékbe és a külföldi együttes végrehajtási hitelesítõi névjegyzékbe

történõ bejegyzésért, továbbá a hitelesítõi jogosultság felfüggesztésének megszüntetéséért fizetendõ igazgatási

szolgáltatási díj mértékét az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésével kiadott rendeletben állapítsa meg,

b) az a) pontban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének részletes szabályait rendeletben állapítsa

meg.”

89. § Az Éhvt. 17. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„17. § (1) E törvény – a végrehajtására kiadott jogszabályokkal együtt –

a) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és

a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi

irányelvnek,

b) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról

szóló 2003/87/EK irányelvnek a Kiotói Jegyzõkönyv projektmechanizmusára tekintettel történõ módosításáról szóló,

2004. október 27-i 2004/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és

c) a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi

rendszerének továbbfejlesztése és kiterjesztése tekintetében történõ módosításáról szóló, 2009. április 23-i

2009/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) E törvény – a végrehajtására kiadott jogszabályokkal együtt – az üvegházhatást okozó gázok Közösségen belüli

kibocsátásának nyomon követését szolgáló rendszerrõl és a Kiotói Jegyzõkönyv végrehajtásáról szóló, 2004. február

11-i 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
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90. § Hatályát veszti az Éhvt. 10. § (4a) bekezdése és 16. §-a.

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

91. § (1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET.) 7. § (5) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(5) Megújuló energiaforrást hasznosító új termelõkapacitások létesítése során, valamint kiemelt európai szervezettel

való kutatás-fejlesztési célú együttmûködés biztosításra az állam érdekében létesített kutatási szervezet mint

felhasználó esetében a hálózati engedélyesek az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban és a Hivatal

határozatában meghatározott feltételek szerint és mértékben kötelesek viselni a közcélú hálózat mûszaki

átalakításából (különösen hálózati csatlakozások és a hálózat megerõsítésébõl) származó azon költségeket, amelyek az

elosztó és átviteli hálózatra való csatlakozás mûszaki feltételeit megteremtik. Ezen költségeknek a hálózati

engedélyeseket terhelõ részét a Hivatal a rendszerhasználati díjak megállapítása során indokolt mértékben

figyelembe veszi.”

(2) A VET. 13. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Minden villamosenergia-kereskedõ (kivéve az egyetemes szolgáltatókat az általuk ilyen minõségben értékesített

villamos energia mennyiség tekintetében) és a felhasználónak közvetlenül értékesítõ termelõi engedélyes köteles a

külön jogszabályban foglaltaknak megfelelõen a felhasználó(i) részére értékesített villamos energia arányában

átvenni az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energiát és erre vonatkozóan szerzõdést kötni az átviteli

rendszerirányítóval. A villamos energiát importáló felhasználó a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelõen a saját

maga által elfogyasztott villamos energia arányában köteles átvenni az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energiát

és erre vonatkozóan szerzõdést kötni az átviteli rendszerirányítóval.”

92. § A VET. 13. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1) Minden mérlegkörfelelõs köteles az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia szétosztásáról szóló miniszteri

rendeletben foglaltaknak megfelelõen a mérlegkörébe tartozó felhasználók részére értékesített villamos energia

arányában átvenni az átvételi kötelezettség alá esõ és az átviteli rendszerirányító által menetrend alapján átadott

villamos energiát, valamint megfizetni az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia ellenértékét az (1a) bekezdés

c) pontja, valamint az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia szétosztásáról szóló miniszteri rendeletben

meghatározott részletes szabályok szerint, és erre vonatkozóan szerzõdést kötni az átviteli rendszerirányítóval.

(1a) Az átviteli rendszerirányító a 9. §-ban meghatározottak végrehajtása érdekében jogosult és köteles

a) az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia elszámolására létrehozott, a kereskedelmi szabályzatban

meghatározott mérlegkör mûködtetésére, kiegyenlítésére,

b) az átvételi kötelezettség alá esõ összes villamosenergia-mennyiségbõl jogszabályi elõírások szerint az

(1) bekezdésben meghatározottak által menetrend alapján kötelezõen átveendõ villamos energia mennyiségét

meghatározni és szétosztani, valamint az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia szervezett

villamosenergia-piacon értékesítendõ részét meghatározni, és azt azon a szervezett villamosenergia-piacon

értékesíteni, amelyben részesedéssel rendelkezik, és

c) a kötelezõ átvétel alá esõ villamos energia ellenértékét a szervezett villamosenergia-piacon értékesített kötelezõ

átvétel alá esõ villamos energia ellenértékével csökkentve az (1) bekezdése szerinti miniszteri rendeletben

meghatározott részletes szabályok szerint elszámolni.

(1b) Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti szervezett villamosenergia-piacot mûködtetõ engedélyes közszolgáltatási

kötelezettség keretében köteles az (1a) bekezdés b) pontjának megfelelõen meghatározott villamos energia

mennyiség értékesítése céljából kereskedésben történõ részvételre az átviteli rendszerirányítóval szerzõdést kötni.”

93. § (1) A VET. 17. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az átviteli rendszerirányító)

„a) részt vesz a regionális szinten vagy az együttmûködõ európai villamosenergia-rendszer szintjén szervezett és

koordinált átviteli szûkületkezelési eljárásokban (a továbbiakban együtt: szûkületkezelési eljárások);”

(2) A VET. 17. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott képviselet keretében az átviteli rendszerirányító a szûkületkezelési

eljárásokban történõ együttmûködéssel kapcsolatos, valamint a villamosenergia-rendszer együttmûködõ képességét

alapvetõen befolyásoló megállapodást a Hivatal elõzetes hozzájárulásával jogosult megkötni. A megkötött
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megállapodásról az átviteli rendszerirányító az energiapolitikáért felelõs minisztert (a továbbiakban: miniszter) és a

Hivatalt tájékoztatja.”

94. § (1) A VET. 25. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az átviteli és az elosztó hálózat fejlesztésének tervezésekor figyelembe kell venni a keresletoldali szabályozás, a

megújuló energiaforrásokból és a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, a kapcsoltan termelt villamos

energia termelése elõsegítésének energiapolitikai követelményeit, valamint a kiemelt európai szervezettel való

kutatás fejlesztési célú együttmûködés biztosításra az állam érdekében létesített kutatási szervezet mint felhasználó

érdekeit.”

(2) A VET. 30. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„30. § Az elosztó hálózati engedélyes az e törvényben meghatározott feladatait, különösen a hálózatokhoz történõ

csatlakozás és a hozzáférés biztosítását – a 7. § (5) bekezdésének rendelkezéseire figyelemmel – átlátható módon,

befolyásmentesen és az egyenlõ bánásmód követelményének megfelelõen köteles végrehajtani.”

95. § A VET. 47/A. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az elosztó az (1) és (3) bekezdés szerinti kezdeményezésnek legkésõbb annak kézhezvételét követõ munkanapon

köteles eleget tenni.”

96. § A VET. 47/B. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben a villamosenergia-kereskedõ a feltételek teljesítése érdekében határidõt

biztosít. A felhasználó felmondása a megjelölt szerzõdési feltételek teljesülésével hatályosul.”

97. § A VET. 53. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A szervezett villamosenergia-piacon)

„c) a villamosenergia-kereskedõ, valamint a rendszerszintû szolgáltatások és az átvételi kötelezettség alá esõ villamos

energia mérlegköre kiegyenlítésének biztosítása vonatkozásában, valamint a szûkületkezelési eljárásokban történõ

együttmûködés keretében az átviteli rendszerirányító vételre és eladásra irányuló”

(ügyleteket köthet, amennyiben megfelel a szervezett villamosenergia-piaci szabályzatban elõírt feltételeknek, továbbá a

szervezett villamosenergia-piaci engedélyessel a kereskedésben történõ részvételre, az ügyletek elszámolására pedig

szükség esetén az elszámolást végzõ szervezettel szerzõdést kötött.)

98. § A VET. 54. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben elõírt tulajdonosi korlátokat az átviteli rendszerirányítóra és az átviteli rendszerirányító

számviteli törvény szerint meghatározott leányvállalatára nem kell alkalmazni.”

99. § (1) A VET. 74. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az alábbi tevékenységeket a Hivatal által kiadott engedélyek alapján lehet gyakorolni:)

„b) az 50 MW és az ezt meghaladó névleges teljesítõképességû erõmû létesítése, villamosenergia-termelése, valamint

az erõmû jogszabályban meghatározott módon történõ bõvítése, névleges teljesítõképességének növelése, illetve

csökkentése, villamosenergia-termelésének szüneteltetése, megszüntetése, továbbá ha a kiserõmû bõvítését vagy

névleges teljesítõképességének növelését követõen az erõmûvi névleges teljesítõképesség eléri, vagy meghaladja az

50 MW-ot, a kiserõmû bõvítése, a névleges teljesítõképesség növelése és a termelõi mûködési engedéllyel való

villamosenergia-termelése,”

(2) A VET. 80. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A 0,5 MW és az ezt meghaladó névleges teljesítõképességû kiserõmû esetén az engedélyes köteles a Hivatalt és az

átviteli rendszerirányítót a kiserõmû

a) üzembe helyezésének és a kereskedelmi üzem megkezdésének tervezett idõpontjáról 60 nappal elõre és

b) az üzembe helyezés és a kereskedelmi üzembe helyezés megtörténtérõl 30 napon belül

tájékoztatni.”

(3) A VET. 80. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Ha a kiserõmûvi összevont kérelem tárgya szerinti kiserõmû vonatkozásában az elõzõ rendelkezésre jogosult a 7. §

(2) bekezdése szerint szélerõmû kapacitásra jogosult volt, és kiserõmûvi összevont engedélyt kapott, az új kiserõmûvi

összevont engedélyt kérelmezõ mentesül a 7. § (2) bekezdése szerinti követelmények teljesítése alól.”

37354 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 180. szám



(4) A VET. 91. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Ha az engedélyköteles tevékenységet új rendelkezésre jogosult kívánja gyakorolni, az engedélyköteles

tevékenység kizárólag az új rendelkezésre jogosult részére kiadott új engedély alapján gyakorolható.”

(5) A VET. 96. § (1) bekezdés d) pontja a következõ de) alponttal egészül ki:

[A Hivatal az engedélyes jelen törvényben, a végrehajtására kiadott külön jogszabályokban, a 714/2009/EK rendeletben, az

Európai Bizottság által a 714/2009/EK rendelet alapján kiadott általános hatályú közvetlenül alkalmazandó uniós jogi

aktusban, uniós jogi rendelkezésben, az Ügynökség az Energiaszabályozók Együttmûködési Ügynökségérõl szóló,

2009. július 13-i 713/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 713/2009/EK rendelet) alapján

kiadott kötelezõ erejû határozatában, a villamosenergia-ellátási szabályzatokban, valamint az üzletszabályzatában, vagy

a Hivatal által kiadott határozatokban meghatározott kötelezettségeinek megszegése esetén köteles visszavonni az

engedélyt, ha:]

„de) a kiserõmû kivitelezése az engedélyben meghatározott, de legkésõbb a Hivatal által meghosszabbított

kivitelezési határidõn belül nem történt meg, vagy a kivitelezést követõ három éven belül a kiserõmû üzembe

helyezésére nem került sor.”

100. § A VET. a következõ 106. §-sal egészül ki:

„106. § A Hivatal vizsgálja a villamosenergia-nagykereskedelmi piacon kialakuló ajánlati és ügyleti árakat, és elemzi

ezen árak kialakulásának okait. A vizsgálat lefolytatása érdekében a Hivatal tájékoztatást kérhet az e törvény szerinti

engedélyesektõl a villamosenergia-nagykereskedelmi ügyleteikben, ajánlataikban érvényesülõ árakról, ezen árak

kialakítására alapot adó információkról, körülményekrõl, összefüggésekrõl. A megküldött adatokat a Hivatal – az üzleti

titoknak minõsülõ adatok bizalmas kezelése mellett – kizárólag a nagykereskedelmi piac mûködésérõl és aktuális

helyzetérõl készített elemzéshez használhatja fel.”

101. § A VET. 117. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A villamosmû, termelõi vezeték, magánvezeték és a közvetlen vezeték építésére adott engedély hatálya

megszûnik, ha az építményeket az építésre kiadott engedély jogerõre emelkedésétõl számított két éven belül nem

építi meg, vagy az említett építményeket véglegesen eltávolítja. A Hatóság a villamosmû, termelõi vezeték,

magánvezeték és a közvetlen vezeték építésére adott engedély hatályát az engedélyes által a hatály lejárta elõtt

benyújtott kérelem alapján, külön jogszabályban meghatározott módon, két alkalommal legfeljebb két-két évvel

meghosszabbíthatja, amennyiben az engedély a meghosszabbítás idején hatályban lévõ jogszabályi elõírásoknak

megfelel.”

102. § (1) A VET. 123. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Közterületen elhelyezett közcélú hálózatra és ennek közterületet érintõ biztonsági övezetére nem kell

vezetékjogot alapítani. Az ilyen terület igénybevételére az érintetteknek megállapodást kell kötni.”

(2) A VET. 127. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Közterületen elhelyezett, az (1) bekezdés szerinti átalakító- és kapcsolóberendezésre használati jogot nem kell

alapítani. Az ilyen terület igénybevételére az érintetteknek megállapodást kell kötni.”

103. § (1) A VET. 142/A. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (4a) és (4b) rendelkezéssel

egészül ki:

„(4) A Hivatal a 142. § (2) bekezdésében meghatározott miniszteri rendelet elõkészítése során kikéri az érintett

engedélyesek és a felhasználók reprezentatív érdekképviseleteinek véleményét.

(4a) A Hivatal a költség-felülvizsgálatra vonatkozó tájékoztatását a következõ árszabályozási ciklus kezdetét megelõzõ

év május 15-éig a honlapján nyilvánosságra hozza. A Hivatal a rendszerhasználati díjak megállapításának részletes

keretszabályaira vonatkozó javaslatát a következõ árszabályozási ciklus kezdetét megelõzõ év augusztus 31-ig a

honlapján nyilvánosságra hozza, és ezzel egyidejûleg kezdeményezi a miniszternél rendelettel történõ kihirdetését.

(4b) A (4a) bekezdésben nem szabályozott esetekben a Hivatal a miniszteri rendeletre vonatkozó elõterjesztését a

miniszteri rendelet tervezett hatálybalépését megelõzõen legalább 40 nappal köteles megküldeni a miniszter

részére.”

(2) A VET. 143. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az egyetemes szolgáltató által az (1) bekezdés szerint kötelezõen nyújtott termékcsomagokat, a kötelezõen

nyújtott egyetemes szolgáltatás árát, az áralkalmazási feltételeket, valamint az árszabályozás kereteit – a 143/A. §
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(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen – a Hivatal javaslata alapján a miniszter rendeletben állapítja meg.

A Hivatal a javaslatát a rendelet tervezett hatálybalépését megelõzõen legalább 40 nappal megküldi a miniszternek.”

104. § A VET. 168. § (4) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Hivatal eljárása során az ügyintézés határideje)

„g) a rendszerhasználati díjak mértéke és alkalmazása egyedi feltételeinek megállapítására irányuló eljárásban 30 nap.”

105. § A VET. 170. § (1) bekezdés 19. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

„19. az okos mérés bevezetésével kapcsolatos mintaprojektek megvalósításával összefüggõ szabályokat, ennek

keretében az okos mérõkre és felszerelésükre, a mintaprojektben résztvevõk jogaira és kötelezettségeire, az

adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatos elõírásokra, a mintaprojekttel összefüggõ, és azok eredményeirõl

való adatszolgáltatásra, tájékoztatásra vonatkozó szabályokat, ”

(rendeletben állapítsa meg.)

106. § (1) A VET. 177/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az okos mérési rendszerek bevezetése érdekében a hálózati engedélyesek és a Get. szerinti rendszerüzemeltetõk

okos mérésre vonatkozó mintaprojekteket folytathatnak. A mintaprojekt erre a célra létrehozott gazdasági társaság

útján (a továbbiakban: projekttársaság) is végezhetõ akkor, ha a gazdasági társaságban külön-külön vagy együttesen a

hálózati engedélyesek, illetve a Get. szerinti rendszerüzemeltetõk többségi befolyással rendelkeznek. A 177/A. §

(2)–(6) bekezdésének elõírásait a projekttársaság által végzett mintaprojektekre is alkalmazni kell.”

(2) A VET. 177/A. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az engedélyesek és a projekttársaság a mintaprojektek végrehajtása és az azzal kapcsolatos tevékenységük során

jogosultak a rendszerhasználó, valamint a jogszabályban meghatározott fizetõ személyes adatainak kezelésére.

A mintaprojektek végrehajtása során a projekttársaságot a fogyasztásmérõ-berendezéssel összefüggésben az elosztó

jogai és kötelezettségei illetik meg, azzal, hogy a tevékenységét nem szervezheti ki.”

107. § A VET.

1. 74. § (1) bekezdés a) pontjában a „valamint a villamos energia termelésének, megszüntetése” szövegrész helyébe

a „valamint a villamos energia termelésének megszüntetése” szöveg,

2. 75. § (3) bekezdés e) pontjában a „74. § (1) bekezdése szerinti bármely engedélyét” szövegrész helyébe a „74. §

(1) bekezdés b)–i) pontja szerinti engedélyét” szöveg,

3. 97. §-ában az „illetõleg” szövegrész helyébe a „vagy” szöveg,

4. 144. § (5) bekezdés a) pontjában az „a Hivatal elõterjesztését” szövegrész helyébe az „az elõterjesztés elfogadását”

szöveg,

5. 151. § (1) bekezdésében az „egyetemes szolgáltató” szövegrész helyébe az „egyetemes szolgáltató, a 177/A. §

(1) bekezdése szerinti projekttársaság” szöveg, a „születésének helye” szövegrész helyébe a „születésének helye

és ideje” szöveg,

6. 152. § (1) bekezdésében a „Hivatal részére” szövegrész helyébe a „miniszter és a Hivatal részére” szöveg, az

„a Hivatal határozza meg” szövegrész helyébe a „jogszabály és a Hivatal határozza meg” szöveg,

7. 168. § (4a) bekezdésében a „Ket.” szövegrész helyébe a „közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)” szöveg,

8. 170. § (1) bekezdés 29. pontjában a „villamos energia átvételi árát,” szövegrész helyébe a „villamos energia

átvételi árát, valamint piaci ára meghatározásának szempontjait” szöveg,

9. 172. § (1) bekezdésében az „öt éven” szövegrész helyébe a „hat éven” szöveg,

10. 177/A. § (2) bekezdésében a „felhasználók” szövegrészek helyébe a „rendszerhasználók” szöveg,

11. 177/A. § (3) bekezdésében a „felhasználóknak” szövegrész helyébe a „rendszerhasználóknak” szöveg, a

„felhasználó” szövegrész helyébe a „rendszerhasználó” szöveg, a „felhasználóra” szövegrész helyébe a

„rendszerhasználóra” szöveg,

12. 177/A. § (4) bekezdésében a „felhasználó” szövegrész helyébe a „rendszerhasználó” szöveg

lép.
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108. § Hatályát veszti a VET.

1. 3. § 4a. pontjában az „a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 172. § e) pontjával összhangban” szövegrész,

2. 176. § (3) és (3a) bekezdése,

3. 176. § (4) bekezdésében az „a (3) bekezdés szerinti megkötéséig” szövegrész.

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

109. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 3. §-a a következõ 9a. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

„9a. Egyensúlyozó platform: az együttmûködõ földgázrendszer napi egyensúlyozását és a gáznap végi

egyensúlytalanságok elszámolását segítõ speciális, interneten keresztül elérhetõ elektronikus felület, amelyen

a rendszerüzemeltetõk és rendszerhasználók napi egyensúlyozási feladataik ellátásához szükséges kapacitás és

földgáz adásvételi ügyleteket köthetnek.”

110. § A Get. 16. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A földgázelosztó a felhasználó bekapcsolását, a földgázelosztási szolgáltatás megkezdését megtagadhatja, vagy

a földgázelosztási szolgáltatás folytatását felfüggesztheti, ha:)

„f) a felhasználó nem rendelkezik érvényes földgáz-kereskedelmi szerzõdéssel, továbbá ha a saját magát ellátó

felhasználó nem rendelkezik érvényes kapacitáslekötési szerzõdéssel.”

111. § A Get. 28. §-a a következõ (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyt az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes

valamely más államban gazdasági társaságként bejegyzett, ott jogszerûen földgáz-kereskedelmi tevékenységet

folytató külföldi gazdálkodó szervezet kap, amely

a) Magyarország területén történõ elérhetõségét kézbesítési megbízott útján biztosítja, és

b) megfelel a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben

meghatározott feltételeknek.

(5) A korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyes a szervezett földgázpiacon történõ értékesítés kivételével

a felhasználó részére földgázt nem értékesíthet.

(6) A korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyesre a földgázkereskedõre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni

a 28/A–29/A. §-ban, a 31–31/C. §-ban, a 62. § (2) bekezdés a) pontjában, a 63. § (1) bekezdésében és a 113. §-ban

foglaltak kivételével.”

112. § A Get. a következõ 29/B. §-sal egészül ki:

„29/B. § (1) A földgázkereskedõ a fizetési késedelem miatti földgázellátásból történõ kikapcsolást

a távhõszolgáltatásról szóló törvény szerinti olyan távhõtermelõ engedélyessel szemben, amely lakossági

felhasználókat vagy külön kezelt intézményeket is ellátó távhõszolgáltató számára értékesít távhõt, illetve

távhõszolgáltató engedélyesként lakossági felhasználókat vagy külön kezelt intézményeket is ellát

távhõszolgáltatással, kizárólag az alábbi feltételek együttes fennállása esetén kezdeményezheti a földgázelosztónál

a) a távhõtermelõ fizetési kötelezettségével 90 napot meghaladó késedelembe esett,

b) a földgázkereskedõ a tartozásról a távhõtermelõ engedélyest legalább kétszer értesítette, és

c) a fizetési haladék adásáról vagy részletfizetésrõl szóló egyeztetés nem vezetett eredményre.

(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetben a távhõtermelõ engedélyes elsõ értesítése postai vagy elektronikus

úton, második értesítése tértivevényes levélben vagy a távhõtermelõ engedélyes általi átvétel igazolására alkalmas

egyéb módon történik. Az elsõ és második értesítés elküldése között legalább 15 napnak el kell telnie.

(3) Ha a földgázellátásból kikapcsolt távhõtermelõ engedélyes rendezi valamennyi lejárt tartozását és a külön díj

ellenében végezhetõ szolgáltatásokról szóló rendeletben meghatározott egyéb költségeket is megfizeti, a

földgázkereskedõ legkésõbb a lejárt tartozások és költségek megfizetésétõl számított 24 órán belül köteles

kezdeményezni a távhõtermelõ engedélyes ellátásba történõ ismételt bekapcsolását, e kötelezettség elmulasztása a

földgázkereskedõ részérõl súlyos szerzõdésszegésnek minõsül. A földgázelosztó a földgázkereskedõ bekapcsolásra

irányuló kezdeményezésérõl való tudomásszerzéstõl számított 24 órán belül biztosítja a földgázelosztási szolgáltatást.
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(4) A földgázelosztóval szemben fennálló (1) bekezdés szerinti fizetési késedelem esetén a földgázelosztási

szolgáltatásból történõ kikapcsolásra az (1)–(3) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni azzal, hogy a

földgázelosztónak a lejárt tartozás megfizetésétõl számított 24 órán belül biztosítania kell a földgázelosztási

szolgáltatást.”

113. § A Get. 31/B. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a földgázkereskedõ a feltételek teljesítése érdekében határidõt biztosít.

A felhasználó felmondása a megjelölt szerzõdési feltételek teljesülésével hatályosul.”

114. § (1) A Get. 46. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A szervezett földgázpiacon az egyensúlyozó platform azon tagja köthet ügyletet, aki

a) megfelel a szervezett földgázpiaci szabályzatban elõírt feltételeknek, és

b) az ügyletkötési tevékenység megkezdését megelõzõen szerzõdést kötött

ba) a szervezet földgázpiaci engedélyessel a kereskedésben történõ részvételre, és

bb) az elszámolást végzõ szervezettel az ügyletek elszámolására.”

(2) A Get. 48. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltakat a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény szerinti átviteli

rendszerirányítóra és annak számviteli törvény szerinti leányvállalatára nem kell alkalmazni.”

115. § A Get. „Jelentõs piaci erõvel rendelkezõ engedélyes” alcíme a következõ 61/A. §-sal egészül ki:

„61/A. § A Hivatal vizsgálja a földgáz-nagykereskedelmi piacon kialakuló ajánlati és ügyleti árakat, és elemzi ezen árak

kialakulásának okait. A vizsgálat lefolytatása érdekében a Hivatal tájékoztatást kérhet az e törvény szerinti

engedélyesektõl a földgáz-nagykereskedelmi ügyleteik, ajánlataikban érvényesülõ árakról, ezen árak kialakítására

alapot adó információkról, körülményekrõl, összefüggésekrõl. A megküldött adatokat a Hivatal – az üzleti titoknak

minõsülõ adatok bizalmas kezelése mellett – kizárólag a nagykereskedelmi piac mûködésérõl és aktuális helyzetérõl

készített elemzéshez használhatja fel.”

116. § (1) A Get. 91. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A szállítóvezetéken a hidraulikai egyensúlyt a szállítási rendszerüzemeltetõ biztosítja. A rendszerhasználó napi

kereskedelmi egyensúlytartásra kötelezett, ennek keretében a rendszerhasználó köteles az egy adott gáznapon

a szállítóvezetékbõl vételezett gázmennyiséget ugyanezen a gáznapon betáplálni a szállítóvezetékbe az Üzemi

és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerint.”

(2) A Get. 91. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A szállítási rendszerüzemeltetõ a hidraulikai egyensúly biztosításához saját egyensúlyozó eszközöket,

az egyensúlyozó platformról és a szervezett földgázpiacról beszerzett vagy ott értékesített földgázmennyiségeket,

továbbá más, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban rögzített, átlátható módon beszerzett rugalmassági

szolgáltatásokat vehet igénybe.”

(3) A Get. a következõ 91/A. §-sal egészül ki:

„91/A. § (1) Az egyensúlyozó platformot a szállítási rendszerirányító mûködteti.

(2) Az egyensúlyozó platformon az ügyletek pénzügyi elszámolását törvényben meghatározott, a szállítási

rendszerirányító által kiírt pályázaton nyertes elszámolóház végzi.

(3) Az egyensúlyozó platformon ügyletet kizárólag az egyensúlyozó platformon tagsággal rendelkezõk köthetnek.

Az egyensúlyozó platform tagja lehet

a) a földgázkereskedõ,

b) a saját jogon eljáró felhasználó,

c) a földgáztermelõ,

d) a szállítási rendszerüzemeltetõ,

e) a földgáztárolói engedélyes,

f) a földgázelosztó, és

g) az együttmûködõ földgázrendszerhez közvetlenül kapcsolódó, külföldi székhelyû szállítási rendszerüzemeltetõ,

ha megfelel az egyensúlyozó platform szabályzatában meghatározott követelményeknek.

(4) A szállítási rendszerirányítónak olyan adatforgalmi és informatikai rendszerrel kell rendelkeznie, amely biztosítja

egyensúlyozó platform mûködtetését. Az adatforgalmi és informatikai rendszert az Üzemi és Kereskedelmi
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Szabályzatban meghatározottak szerint úgy kell kialakítani, hogy adatcserére alkalmas legyen a rendszerüzemeltetõk

informatikai rendszereivel. A mûködés feltételeit, valamint az adásvételi ügyletben résztvevõk jogait és

kötelezettségeit a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az Üzemi

és Kereskedelmi Szabályzat, valamint az egyensúlyozó platform szabályzata tartalmazza. Az egyensúlyozó platformot

mûködtetõ szállítási rendszerirányító köteles az üzleti titoknak minõsülõ információk bizalmas kezelését biztosítani.

Az egyensúlyozó platformi tevékenységnek a piaci szereplõk számára átláthatónak és diszkriminációmentesnek kell

lennie, és elõ kell segítenie a napi egyensúlyozási feladatok hatékony végrehajtását.

(5) A szállítási rendszerüzemeltetõ a napi egyensúlyozási feladatait – a 9. § szerinti – a rendszerhasználók által a

nominálás során rendelkezésére bocsátott források és a saját rendelkezésében lévõ egyensúlyozó eszközök mellett, az

egyensúlyozó platformról átvett gázmennyiségek felhasználásával végzi.

(6) A szállítási rendszerüzemeltetõ és a rendszerhasználók a hidraulikai és a kereskedelmi egyensúly biztosításához a

91. § (3) bekezdése szerinti saját rendelkezésû egyensúlyozó eszközök mellett az egyensúlyozó platformon beszerzett,

valamint értékesített földgázmennyiségeket vehetnek igénybe.

(7) Az egyensúlyozó platformhoz történõ hozzáférésre és az ügyletek lebonyolítására az erre jogosult piaci szereplõ a

szállítási rendszerirányítóval, az ügyletek pénzügyi elszámolására az elszámolóházzal szerzõdést köt. A piaci szereplõk

közötti adásvétel az elszámolóház közbeiktatásával, az eladó és a vevõ közötti anonimitás elve alapján,

szabványosított ügyletek formájában történik. Az egyensúlyozó platform mûködtetésének díját a szállítási

rendszerirányítási díj tartalmazza.

(8) Az egyensúlyozó platformot mûködtetõ engedélyes köteles együttmûködni a szervezett földgázpiaci

engedélyessel.

(9) A szállítási rendszerirányító köteles a napi gázforgalmazásra, azon belül az egyensúlyozásra vonatkozó európai

uniós elõírások változása esetén megfelelõen módosítani az egyensúlyozó platform informatikai, mûködési feltételeit

és szabályzatát.

(10) Földgázellátási üzemzavar és válsághelyzet esetén a szállítási rendszerirányító javaslatot tesz a Hivatalnak az

egyensúlyozó platformon, valamint a szervezett piacon történõ kereskedés felfüggesztésére.”

117. § (1) A Get. 103. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A földgázellátással összefüggésben

a) a rendszerhasználó és a rendszerüzemeltetõ a (2) bekezdés a) pontjában,

b) a leendõ felhasználó, a felhasználó és a földgáztermelõ a (2) bekezdés b) pontjában,

c) miniszteri rendeletben meghatározott személyek a (2) bekezdés c) pontjában,

d) az egyetemes szolgáltatás keretében ellátott felhasználó a (2) bekezdés d) pontjában,

e) az egyetemes szolgáltató a (2) bekezdés e) pontjában, és

f) az egyetemes szolgáltató és a volt közüzemi nagykereskedõ a (2) bekezdés f) pontjában

foglalt árat vagy díjat köteles megfizetni.”

(2) A Get. 104. §-a a következõ (1) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A hatósági árat legmagasabb árnak kell tekinteni.”

(3) A Get. 104. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Az engedélyesek az általuk alkalmazott hatósági árat az árat meghatározó rendelet kihirdetését vagy a Hivatal

határozatának kézhezvételét követõ három munkanapon belül kötelesek holnapjukon nyilvánosságra hozni.”

(4) A Get. 104. §-a a következõ (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A hatósági ártól lefelé megkülönböztetés mentesen, elõre nyilvánosságra hozott módon el lehet térni.

(9) A hatósági árra vonatkozó rendelkezések betartását a Hivatal ellenõrzi. A Hivatal a hatósági árra vonatkozó

rendelkezések megsértése esetén

a) megtiltja a jogszabálysértõ árajánlat, díj vagy ár alkalmazását, és egyidejûleg kötelezi az engedélyest a jogszerû

ellenérték alkalmazására, valamint

b) kötelezi az engedélyest a rendelkezések megsértésével elért többletbevétel – a többletbevétel realizálása és

visszatérítése közötti idõszakra vonatkozóan a jegybanki alapkamat tárgyévi éves átlagával megnövelt – összegének a

sérelmet szenvedett fél részére történõ visszatérítésére, ha pedig ennek személye nem állapítható meg, az engedélyes

által ellátott valamennyi felhasználó, felhasználó hiányában az engedélyessel jogviszonyban álló rendszerhasználók

részére történõ visszatérítésére, és

c) bírságot szabhat ki.”
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(5) A Get. a következõ 104/A. §-sal egészül ki:

„104/A. § (1) A rendszerhasználati díj, a 106. § szerinti külön díj, a csatlakozási díj és az egyetemes szolgáltatás ára

miniszteri rendeletben meghatározott elemeinek szabályozása négyéves árszabályozási ciklusokkal történik,

amelynek kezdõ idõpontja január 1-je. A Hivatal az árszabályozási ciklus indulását megelõzõen költség-felülvizsgálatot

végez, amelynek eredményérõl tájékoztatja az érintett engedélyeseket.

(2) Az árszabályozási ciklusra érvényes szabályokat az árszabályozási ciklus indulását megelõzõen a miniszter

a) a rendszerhasználati díj esetében a 105. § (2) bekezdése,

b) a csatlakozási díj esetében a 108. § (1) bekezdése,

c) a külön díj esetében a 106. §, és

d) az egyetemes szolgáltatás árának esetében a 107. § (3) bekezdése

szerinti rendeletben állapítja meg.

(3) A Hivatal a költség-felülvizsgálat megindulására vonatkozó tájékoztatását a következõ árszabályozási ciklus

kezdetét megelõzõ év május 15-éig a honlapján nyilvánosságra hozza. A Hivatal az (1) bekezdésben meghatározott díj

vagy ár megállapításának részletes keretszabályaira vonatkozó javaslatát a következõ árszabályozási ciklus kezdetét

megelõzõ év augusztus 31-ig a honlapján nyilvánosságra hozza, és ezzel egyidejûleg kezdeményezi a miniszternél

rendelettel történõ kihirdetését.”

(6) A Get. 105/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a 105/A. § a következõ (2a) bekezdéssel egészül

ki:

„(2) A Hivatal a 105. § (2) bekezdésében meghatározott miniszteri rendelet elõkészítése során kikéri az érintett

engedélyesek és a felhasználók reprezentatív érdekképviseleteinek véleményét.

(2a) A 104/A. § (3) bekezdésében nem szabályozott esetekben a Hivatal a miniszteri rendeletre vonatkozó

elõterjesztését a miniszteri rendelet tervezett hatálybalépését megelõzõen legalább 40 nappal köteles megküldeni a

miniszter részére.”

(7) A Get. 107. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az egyetemes szolgáltatás árát, az áralkalmazási feltételeket, valamint az árszabályozás kereteit a Hivatal javaslata

alapján a miniszter rendeletben állapítja meg. A Hivatal a javaslatát legkésõbb a rendelet tervezett hatálybalépését

megelõzõen 40 nappal megküldi a miniszternek.”

118. § A Get. 114. § (1) bekezdése a következõ a) ponttal egészül ki:

(Az e törvény szerinti engedélyköteles tevékenységek a következõk:)

„a) korlátozott földgáz-kereskedelem,”

119. § (1) A Get. 129. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Hivatal eljárására a VET.-nek a Hivatal eljárására vonatkozó általános szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel,

hogy az ügyintézési határidõ

a) a 64. § (2) bekezdése, a 67. § (3) bekezdése, valamint a 127. § m) és n) pontjai szerinti eljárásokban két hónap,

b) a 82. § (5) bekezdés szerinti eljárásban hat hónap,

c) a korlátozott földgáz-kereskedelmi engedély kiadására irányuló eljárásban, valamint a 105. § (3) bekezdése és a

108. § (1) bekezdése szerinti eljárásban 30 nap,

d) a 128. § (1) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti eljárásokban négy hónap.”

(2) A Get. 129. § (2) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:

(A Hivatal eljárására a VET.-nek a Hivatal eljárására vonatkozó általános szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy

az ügyintézési határidõ)

„e) a 128/A. § (5) bekezdése szerinti eljárásban két hónap.”

(3) A Get. 129. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat jóváhagyására irányuló eljárásban az ügyfél jogai kizárólag az érintett

engedélyeseket illeti meg.”

120. § A Get. 132. § 48. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

„48. az okos mérés bevezetésével kapcsolatos mintaprojektek megvalósításával összefüggõ szabályokat, ennek

keretében az okos mérõkre és felszerelésükre, a mintaprojektet végzõk és az abban részt vevõ felhasználók jogaira
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és kötelezettségeire, az adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatos elõírásokra, továbbá a mintaprojektek

eredményeirõl való adatszolgáltatásra, tájékoztatásra vonatkozó szabályokat, ”

121. § A Get. 133. § (1) bekezdése a következõ 7. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)

„7. az egyetemes szolgáltató által a felhasználók igénye alapján külön díj ellenében végezhetõ egyéb szolgáltatások

körét és annak díjait, valamint a felhasználó szerzõdésszegése esetén külön díj ellenében végezhetõ szolgáltatások

körét és azok díjait,”

122. § A Get. 140/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„140/B. § A Hivatal az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erõfeszítés-megosztási

határozat végrehajtásában történõ részvételrõl szóló 2012. évi CCXVII. törvénnyel (a továbbiakban: Mód. 2. törvény)

megállapított 104/A. § (1) bekezdése szerinti költség-felülvizsgálatot 2013. december 31-ig folytatja le.”

123. § (1) A Get. 141. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Szerzõdéskötés esetén a szerzõdés a Felajánlási rendeletben foglalt áron jön létre a felek között. Az (1) bekezdés

alapján megkötött szerzõdés mindenkori részét képezi a Felajánlási rendeletben foglalt ár és mennyiség.”

(2) A Get. 141/A. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A korábban megkötött szerzõdések (1) és (2) bekezdés szerinti módosításából eredõen át nem vett

földgázmennyiség ellenértéke nem követelhetõ, ezen át nem vett földgázmennyiség tekintetében a feleket

egymással szemben semmilyen követelés nem terheli. A szerzõdésben meghatározott minimum mennyiség átvétele

kötelezettségének elmulasztása esetén kikötött szerzõdéses szankciók azonban a szerzõdésben foglalt feltételeknek

megfelelõen alkalmazandók.”

(3) A Get. 141/B. §-a a következõ (14)–(18) bekezdéssel egészül ki:

„(14) A hazai termelésû földgáz Felajánlási rendeletben meghatározott szabályok szerinti veszteség elszámolás nélkül

számított súlyozott éves átlagára nem lehet kevesebb mint 0,907 Ft/MJ.

(15) A hazai termelésû földgáz termelõ részére kapcsolt termelésszerkezet átalakítási hozzájárulás, illetve kiegyenlítõ

hozzájárulás jogcímen fizetési kötelezettség állapítható meg.

(16) A kapcsolt termelésszerkezet átalakítási hozzájárulás, illetve kiegyenlítõ hozzájárulás mértékét a miniszter a

Felajánlási rendeletben állapítja meg azzal, hogy a hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg a Felajánlási

rendeletben meghatározott hazai termelésû földgáz ára és a (14) bekezdés szerinti súlyozott éves átlagár

különbözetét.

(17) A kapcsolt termelésszerkezet átalakítási hozzájárulást a VET. 147. § (1)–(3) és (5) bekezdéseiben foglalt szabályok

szerint a VET. szerinti átviteli rendszerirányító részére kell megfizetni.

(18) A kiegyenlítõ hozzájárulást a hazai termelésû földgáz termelõ köteles a bevételeitõl elkülönítve nyilvántartani és a

külön jogszabályban meghatározottak szerint megfizetni.”

(4) A Get. a következõ 141/E–141/F. §-sal egészül ki:

„141/E. § Ha az egyetemes szolgáltató a 141–141/B. §-ok hatályán kívül esõ szerzõdésben foglalt földgázmennyiséggel

látja el a felhasználókat, az árelõkészítés során a Hivatal e szerzõdést a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz

kapcsolódó árak képzésérõl szóló miniszteri rendelet szerinti földgáz aktuális árán veszi figyelembe.

141/F. § A volt közüzemi nagykereskedõ az egyetemes szolgáltatók ellátására beszerzett földgázt tartalmazó új

földgáz kereskedelmi szerzõdését, valamint a Mód. 2. tv. hatálybalépésekor hatályban lévõ, egyetemes szolgáltatók

ellátására beszerzett földgázt tartalmazó kereskedelmi szerzõdések módosítását köteles az aláírást követõ

3 munkanapon belül megküldeni a Hivatal részére.”

124. § (1) A Get. 142. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az okos mérési rendszerek bevezetése érdekében a rendszerüzemeltetõk és a VET. szerinti hálózati engedélyesek

okos mérésre vonatkozó mintaprojekteket folytathatnak. A mintaprojekt erre a célra létrehozott gazdasági társaság

útján (a továbbiakban: projekttársaság) is végezhetõ akkor, ha a gazdasági társaságban külön-külön vagy együttesen a

rendszerüzemeltetõk, illetve a VET. szerinti hálózati engedélyesek többségi befolyással rendelkeznek. A (2)–(6)

bekezdések elõírásait a projekttársaság által végzett mintaprojektekre is alkalmazni kell.”
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(2) A Get. 142. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A rendszerüzemeltetõ, a VET. szerinti hálózati engedélyes és a projekttársaság a mintaprojektek végrehajtása és az

azzal kapcsolatos tevékenységük során jogosultak a felhasználó, valamint a jogszabályban meghatározott fizetõ

személyes adatainak kezelésére. A mintaprojektek végrehajtása során a projekttársaságot a

fogyasztásmérõ-berendezéssel összefüggésben a földgázelosztó jogai és kötelezettségei illetik meg azzal, hogy a

tevékenységét nem szervezheti ki.”

125. § A Get. 143. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„143. § (1) A szállítási rendszerirányító 2013. január 15-ig köteles az egyensúlyozó platform szabályzatát jóváhagyásra

benyújtani a Hivatalhoz.

(2) Az egyensúlyozó platform (1) bekezdés szerint benyújtott szabályzatának jóváhagyására irányuló eljárásban az

ügyintézési határidõ 30 nap.

(3) A napi földgáz és kapacitáskereskedelmi piac az egyensúlyozó platform szabályzatának jóváhagyását követõ

napon megszûnik.

(4) A napi földgáz és kapacitáskereskedelmi piacon 2013. január 1-jén tagsággal rendelkezõk a napi földgáz és

kapacitáskereskedelmi piac megszûnését követõ 45 napig jogosultak a szervezett földgázpiacon ügyleteket kötni.”

126. § A Get.

1. 4. § (2) bekezdés f) pontjában az „a napi földgáz- és kapacitáskereskedelmi piaccal” szövegrész helyébe az

„az egyensúlyozó platformmal” szöveg,

2. 5. § h) pontjában a „ , illetve szervezett földgázpiac létrehozása” szövegrész helyébe a „létrehozása, valamint

a szervezett földgázpiac kialakításának elõsegítése” szöveg,

3. 7. §-ában az „a napi földgáz és kapacitáskereskedelmi piacról” szövegrész helyébe az „az egyensúlyozó

platformról” szöveg,

4. 8. §-ában az „a napi földgáz- és kapacitáskereskedelmi piacon” szövegrész helyébe az „az egyensúlyozó

platformon” szöveg,

5. 9. § (1) bekezdésében az „a napi földgáz- és kapacitáskereskedelmi piaci” szövegrész helyébe az „az egyensúlyozó

platformon” szöveg, a „napi földgáz és kapacitáskereskedelmi piacról” szövegrész helyébe az „egyensúlyozó

platformon” szöveg,

6. 12. § c) pontjában a „szükséges intézkedések megtervezése” szövegrész helyébe a „szükséges intézkedések

megtervezése, az egyensúlyozó platform mûködtetése” szöveg,

7. 28. § (2) bekezdésében a „kereskedelmi engedély” szövegrész helyébe a „földgáz-kereskedelmi engedély vagy

korlátozott földgáz-kereskedelmi engedély” szöveg,

8. 36. § (1) bekezdés l) pontjában a „ , szállítási, tárolási” szövegrész helyébe a „kapacitáslekötési” szöveg,

9. 46. § (1) bekezdésében a „földgáz, kapacitás, kiegyensúlyozó földgáz” szövegrész helyébe a „tárolói kapacitás és

földgáz” szöveg, a „földgázpiaci szabályzattal” szövegrész helyébe a „földgázpiaci szabályzattal és az Üzemi és

Kereskedelmi Szabályzattal” szöveg,

10. 48/A. § (3) bekezdésében a „ , továbbá” szövegrész helyébe a „tevékenységet, valamint” szöveg,

11. 70/B. §-ában a „teljesítmény” szövegrész helyébe a „vásárolt kapacitás, valamint a kapacitás lekötésének joga”

szöveg,

12. 71. § (4a) bekezdésében az „átengedheti” szövegrész helyébe a „köteles átengedni” szöveg,

13. 71. § (4b) bekezdésében a „legalább 15 munkanappal korábban” szövegrész helyébe a „legkésõbb a 31/B. §

(4) bekezdésében meghatározott idõpontban” szöveg, a „felhasználó közvetlenül vagy más földgázkereskedõn

keresztül” szövegrész helyébe a „földgázkereskedõ vagy a kapacitáslekötési szerzõdéssel rendelkezõ felhasználó”

szöveg,

14. 71. § (6) bekezdésében az „a külön jogszabályban” szövegrész helyébe az „az e törvényben és a földgázellátásról

szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben” szöveg, a „lekötött” szövegrész

helyébe a „nyilvántartott” szöveg,

15. 74. § (1) bekezdésében a „felhasználó” szövegrész helyébe a „rendszerhasználó” szöveg,

16. 75. §-ában a „külön jogszabály” szövegrész helyébe az „a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek

végrehajtásáról szóló kormányrendelet és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat” szöveg,

17. 91. § (2) bekezdésében az „a elosztóvezetéknek” szövegrész helyébe az „az elosztóvezetéknek” szöveg,

18. 91. § (4) bekezdésében a „rendszerirányító” szövegrész helyébe a „szállítási rendszerirányító” szöveg,
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19. 103. § (2) bekezdés e) pontjában a „141. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „141. § (3) bekezdés és a 141/A. §”

szöveg,

20. 104. § (3) bekezdésében a „105. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „105. § (2) és (3) bekezdésében” szöveg,

21. 104. § (7) bekezdésében az „árván” szövegrész helyébe az „ár van” szöveg,

22. 105. § (3) bekezdésében a „30 nappal” szövegrész helyébe a „15 nappal” szöveg,

23. 106. § c) pontjában az „az engedélyesek” szövegrész helyébe az „a rendszerhasználók” szöveg,

24. 107/B. § (3) bekezdésében a „103. § (2) és (3) bekezdés” szövegrész helyébe a „103. § (2) bekezdés f) pontja”

szöveg,

25. 108. § (4) bekezdés a) pontjában az „a Hivatal elõterjesztését” szövegrész helyébe az „az elõterjesztés elfogadását”

szöveg,

26. 108. § (5) bekezdésében a „származó” szövegrész helyébe a „származó vagy a csatlakozási díj megállapításáról

szóló külön jogszabályban meghatározott” szöveg,

27. 109. §-ában a „105–108. §-ban” szövegrészek helyébe a „103–108. §-ban” szöveg,

28. 119. § (3a) bekezdésében a „biztonságos földgázellátást” szövegrész helyébe a „folyamatos és biztonságos

földgázellátást” szöveg,

29. 123. § (2a) bekezdésében a „Nem kell” szövegrész helyébe az „A földgáz biztonsági készletezést végzõ

földgáztároló engedélyesben történõ szavazati jog vagy befolyásszerzés kivételével nem kell” szöveg,

30. 125. § (1) bekezdésében az „engedélyesek (a továbbiakban: adatkezelõ)” szövegrész helyébe az „engedélyesek és

a 142. § (1) bekezdése szerinti projekttársaság (a továbbiakban együtt: adatkezelõ)” szöveg,

31. 127. § b) pontjában az „Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatot és annak” szövegrész helyébe az „Üzemi és

Kereskedelmi Szabályzatot, az egyensúlyozó platform szabályzatát és a szervezett földgázpiaci szabályzatot,

azok” szöveg,

32. 127. § r) pontjában az „a napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piacon” szövegrész helyébe az „az egyensúlyozó

platformon” szöveg,

33. 133. § (1) bekezdés 3. pontjában a „141/A. § szerinti szerzõdések” szövegrész helyébe a „141. § és a 141/A. §

szerinti szerzõdések” szöveg, valamint a „jogkövetkezmények körét,” szövegrész helyébe a „jogkövetkezmények

körét, valamint a kapcsolt termelésszerkezet átalakítási hozzájárulás és a kiegyenlítõ hozzájárulás mértékét”

szöveg,

34. 133. § (1) bekezdés 8. pontjában, 138/A. § (1) bekezdésében, 139. § (1) és (5) bekezdésében a „Get.” szövegrész

helyébe a „földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény” szöveg, 139. § (2) bekezdésében, 146. § (1) és (2)

bekezdésében a „Get.” szövegrészek helyébe a „földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény” szöveg,

35. 141. § (1a) bekezdésében a „volt közüzemi nagykereskedelmi engedéllyel rendelkezõ jogi személy” szövegrész

helyébe a „volt közüzemi nagykereskedõ” szöveg,

36. 141. § (2) bekezdésében a „Get. szerinti közüzemi nagykereskedõ forrásaival rendelkezõ kereskedõ” szövegrész

helyébe a „volt közüzemi nagykereskedõ” szöveg,

37. 141. § (3) bekezdésében a „földgázforrás árát” szövegrész helyébe a „földgázforrás árát és mennyiségét” szöveg,

38. 141/A. § (1)–(3) bekezdésében a „2012. június 30.-ig nem” szövegrész helyébe az „a szerzõdés lejártának napjáig

nem” szöveg,

39. 141/B. § (1) és (2) bekezdésében, 141/B. § (9) és (10) bekezdésében a „2012. június 30.-ig” szövegrész helyébe az

„a szerzõdés lejártának napjáig” szöveg,

40. 142. § (2) bekezdésében a „rendszerüzemeltetõk” szövegrész helyébe a „rendszerüzemeltetõ és a VET. szerinti

hálózati engedélyes” szöveg,

41. 142. § (3) és (4) bekezdésében a „rendszerüzemeltetõ” szövegrész helyébe a „rendszerüzemeltetõ és a VET.

szerinti hálózati engedélyes” szöveg, 142. § (5) bekezdésében a „rendszerüzemeltetõ” szövegrészek helyébe a

„rendszerüzemeltetõ és a VET. szerinti hálózati engedélyes” szöveg

lép.

127. § Hatályát veszti a Get.

1. 34. § (1) bekezdésében a „lekötött” szövegrész,

2. 97. § (4) és (5) bekezdése,

3. 103. § (1) bekezdése,

4. 103. § (2) bekezdés c) pontjában a „ , illetve 107. § (6) bekezdés” szövegrész,

5. 103. § (3) bekezdésében az „eladási” szövegrész,
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6. 104. § (6) és (7) bekezdésében a „legmagasabb” szövegrész,

7. 105. § (6) bekezdése,

8. 105/A. § (4) és (5) bekezdése,

9. 106. § b) pontjában a „valamint” szövegrész,

10. 107. § (5) bekezdése,

11. az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény 182. §-ával megállapított 107. §

(6) bekezdése,

12. 107/A. § (1) és (4) bekezdése,

13. 107/B. § (1) és (6) bekezdése,

14. 108. § (3a) bekezdés elsõ mondata,

15. 108. § (6) bekezdése,

16. 109. § a) pontjában a „további” szövegrész,

17. 119. § (3a) bekezdésében az „a folyamatos ellátás biztosítása érdekében a földgázellátásról szóló törvény

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló” szövegrész,

18. 139. § (3) bekezdésében a „ – (4) bekezdés szerinti – ” szövegrész,

19. 139. § (4)–(4c) bekezdése,

20. 141/A. (3) bekezdésében az „Ezen szerzõdés 2012. június 30-ig hatályos.” szövegrész,

21. 143/A. § (1) és (2), (4)–(7) és (9) bekezdése.

23. Az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény módosítása

128. § (1) Az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 236. §

(7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) E törvény 27–29. § (1) bekezdése, 30. §-a, 114. § (6) bekezdése, 125. § (21) bekezdése, 126. § (3) bekezdése, 237. §

(3) bekezdése az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követõ 10. munkanapon lép hatályba,

amely naptári napot a nemzeti fejlesztési miniszter a Magyar Közlönyben közzétett egyedi határozatával állapítja

meg.”

(2) Nem lép hatályba a Módtv. 31. §-a.

24. A közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény módosítása

129. § (1) A közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a

következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában ajánlatkérõk:)

„e) az a)–d) pontok hatálya alá nem tartozó gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pontja], amely a 114. §

(2) bekezdésében meghatározott közszolgáltatói tevékenységek valamelyikét folytatja, vagy ilyen tevékenység

folytatása céljából hozták létre, és amely felett az a)–d) pontokban meghatározott egy vagy több szervezet

közvetlenül vagy közvetve meghatározó befolyást képes gyakorolni, a 114. § (2) bekezdése szerinti közszolgáltatói

tevékenységének biztosítása céljából lefolytatott beszerzése során;”

(2) A Kbt. 114. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Közszolgáltatói szerzõdésnek minõsül a 6. § (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti ajánlatkérõ szerzõdése akkor is, ha az

ajánlatkérõ a (2) bekezdés szerinti közszolgáltatói tevékenységét ténylegesen még nem kezdte meg, de az adott

szerzõdés a közszolgáltatói tevékenység elõkészítésének, megkezdésének vagy folytatásának biztosítása céljából

szükséges.”

(3) A Kbt. 120. §-a a következõ l) ponttal egészül ki:

(E törvényt nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érõ)

„l) a 114. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott szolgáltatást nyújtó szervezet beszerzései vonatkozásában.”

(4) A Kbt. 181. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E törvénynek az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erõfeszítés-megosztási

határozat végrehajtásában történõ részvételrõl szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ükt.) 129. §

a) (1) bekezdésével megállapított 6. § (1) bekezdés e) pontját,

b) (2) bekezdésével megállapított 114. § (5) bekezdését

az Ükt. hatálybalépése után megkezdett közbeszerzési eljárásokra kell alkalmazni.”
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(5) A Kbt. 181. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) E törvénynek az Ükt. 129. § (3) bekezdésével megállapított 120. § l) pontját a 2013. január 1-je után megkezdett

közbeszerzési eljárásokra kell alkalmazni.”

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

1. melléklet a 2012. évi CCXVII. törvényhez
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Üvegházhatású gázkibocsátással járó kibocsátási engedélyköteles és légiközlekedési 
tevékenységek 

 A B C 
1.   Tevékenység Üvegházhatású 

gáz 
2.   Energiatermeléssel kapcsolatos tevékenységek   
3.   I. Tüzel berendezések 20 MWth-ot meghaladó bemen  

h teljesítménnyel (kivéve a veszélyes hulladék- és 
településihulladék-éget  létesítményeket) 

Szén-dioxid 

4.   II. Ásványolaj-feldolgozás Szén-dioxid 
5.   III. Kokszolás Szén-dioxid 
6.   Fémek termelése és feldolgozása   
7.   IV. Fémércek (beleértve a szulfidércet) pörkölése és zsugorítása Szén-dioxid 
8.   V. Vas vagy acél termelése (els dleges vagy másodlagos 

olvasztás), beleértve a folyamatos öntést is 2,5 tonna/óra 
kapacitás felett 

Szén-dioxid 

9.   V.a Vasfémek (beleértve a vasötvözeteket is) el állítása vagy 
feldolgozása, amennyiben 20 MW-ot meghaladó teljes bemen  
h teljesítmény  tüzel berendezéseket m ködtetnek. A 
feldolgozás magában foglalja többek között a hengerm veket, a 
f t berendezéseket, a temperáltkohókat, kovácsm helyeket, 
öntödéket, bevonatolást és a lemaratást is 

Szén-dioxid 

10.   V.b Els dleges alumínium el állítása Szén-dioxid és 
perfluorkarbonok 

(PFC-k) 
11.   V.c Másodlagos alumínium el állítása, amennyiben 20 MW-ot 

meghaladóteljes bemen  h teljesítmény  tüzel egységeket 
m ködtetnek 

Szén-dioxid 
 

12.   V.d Nemvasfémek el állítása vagy feldolgozása, beleértve az 
ötvözetek el állítását, a finomítást, az öntést stb., amennyiben (a 
redukálóanyagokként alkalmazott tüzel anyagokat is 
beleszámítva) 20 MW-ot meghaladó teljes bemen  
h teljesítmény  tüzel egységeket m ködtetnek 

Szén-dioxid 
 

13.   Ásvanyanyagipar   
14.   VI.a  Cementklinker napi 500 tonnát meghaladó gyártókapacitással 

rendelkez  forgókemencében történ  el állítása vagy napi 50 
tonnát meghaladó gyártókapacitással rendelkez  más típusú 
kemencében történ  kalcinálása 

Szén-dioxid 

15.   VI.b 
  VI.c 

Mész el állítása vagy dolomit és magnezit napi 50 tonnát 
meghaladó gyártókapacitással rendelkez  forgókemencében 
vagy más típusú kemencében történ  kalcinálása 

Szén-dioxid 

16.   VI.d Gipszszárítás vagy -kalcinálás, illetve gipszkarton és más 
gipsztermékek el állítása, amennyiben 20 MW-ot meghaladó 
teljes bemen  h teljesítmény  tüzel berendezéseket 
m ködtetnek 

Szén-dioxid 
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17.   VII. Üveg gyártása, beleértve az üvegszálat is, 20 tonna/nap 
olvasztókapacitáson felül 

Szén-dioxid 

18.   VII.a Ásványi gyapot szigetel anyag el állítása, k zet, üveg vagy 
salak felhasználásával, napi 20 tonnát meghaladó olvasztási 
kapacitással 

 

19.   Kerámiatermékek égetéssel történ  gyártása   
20.   

VIII.a  
Kerámiatermékek, tet cserepek, téglák, t zálló téglák gyártása 
75 tonna/nap termelési kapacitáson felül  

Szén-dioxid 

21.   
VIII.b 

Csempék, k áruk vagy porcelánok gyártása 75 tonna/nap 
termelési kapacitáson felül  

Szén-dioxid 

22.   Egyéb tevékenységek   
23.   IX. Faanyagból származó pép (cellulóz) vagy egyéb szálas anyagok 

gyártása 
Szén-dioxid 

24.   X. Papír és karton gyártása 20 tonna/nap termelési kapacitáson felül Szén-dioxid 
25.  Vegyipar  
26.   XI. Salétromsav el állítása 

 
Szén-dioxid és 
dinitrogén-oxid 

27.   XII. Adipinsav el állítása Szén-dioxid és 
dinitrogén-oxid 

28.   XIII. Glioxál és glioxilsav el állítása Szén-dioxid és 
dinitrogén-oxid 

29.   XIV. Ammónia el állítása Szén-dioxid 
30.   XV. Nátrium-karbonát (Na2CO3) és nátrium-hidrogén-karbonát 

(NaHCO3) el állítása  
Szén-dioxid 

31.   XVI. Ömlesztett szerves vegyszerek el állítása krakkolással, 
reformálással,részleges vagy teljes oxidálással vagy hasonló 
eljárással, 100tonna/napot meghaladó gyártókapacitással  

Szén-dioxid 

32.   XVII. Hidrogén (H2) és szintézisgáz el állítása reformálással vagy 
részleges oxidálással 25 tonna/napot meghaladó 
gyártókapacitással 

Szén-dioxid 

33.   
XVIII. 

Korom szerves anyagok – mint például olaj, kátrány, krakkoló, 
desztillációs maradékok – karbonizálásával járó el állítása, 
amennyiben 20 MW-ot meghaladó teljes bemen  
h teljesítmény  tüzel egységeket m ködtetnek 

Szén-dioxid 

34.   XIX. Üvegházhatású gázoknak szállítás és a 2009/31/EK irányelv 
értelmében engedélyezett tárolóhelyen történ  geológiai tárolás 
céljából való elkülönítésére használt létesítmények 

Szén-dioxid 

35.   XX. Üvegházhatású gázoknak a 2009/31/EK irányelv értelmében 
engedélyezett tárolóhelyen történ  geológiai tárolás céljából 
való cs vezetékek révén történ  szállítása 

Szén-dioxid 

36.   XXI. Üvegházhatású gázoknak a 2009/31/EK irányelv értelmében 
engedélyezett tárolóhelyen történ  geológiai tárolása 

Szén-dioxid 

37.   XXII. Az Európai Gazdasági Térségr l szóló megállapodásban részes 
államok területén található repül térr l induló vagy oda érkez  
légijáratok üzemeltetése. 

Szén-dioxid 

 



2012. évi CCXVIII. törvény

a földgáz biztonsági készletezéssel összefüggésben egyes törvények módosításáról*

1. § (1) A földgáz biztonsági készletezésérõl szóló 2006. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fbkt.) 2. § a) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„a) biztonsági földgáztároló: a földgáz tárolására alkalmas földalatti természetes földtani szerkezet vagy

mesterségesen kialakított földalatti üreg, továbbá ezeknek a földgázkészlet szempontjából elkülönített része, amely

az e törvény szerinti biztonsági földgázkészlet tárolására is szolgál;”

(2) Az Fbkt. 2. § l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„l) biztonsági földgáztároló engedélyes: az a gazdasági társaság, amely a 4. § (1) bekezdésben meghatározott tárolót

üzemelteti és az e törvény szerinti biztonsági földgáz készlet tárolására a Hivataltól engedélyt kapott;”

(3) Az Fbkt. 2. §-a a következõ m) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

„m) földgáz biztonsági készlet: elsõsorban a lakossági fogyasztók földgázellátási biztonságának megõrzése érdekében

az energiapolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott földgáz mennyiség.”

(4) Az Fbkt. 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A földgáz biztonsági készletet a miniszter által – a 4. § (7) bekezdésében foglaltak figyelembevételével –

rendeletben meghatározott olyan biztonsági földgáztárolóban kell elhelyezni, amelynek kitárolási kapacitása

legalább napi 20 millió m3 és amely ezt a napi kitárolási mennyiséget 600 millió m3 földgáz biztonsági készlet tárolása

esetén legalább a földgázellátás biztonságának megõrzését szolgáló intézkedésekrõl és a 2004/67/EK tanácsi irányelv

hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2010. október 20-i 994/2010/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet

(a továbbiakban: 994/2010 EU rendelet) 8. cikk (1) bekezdés c) pontjában meghatározott idõtartamon belül biztosítani

képes.

(2) A földgáz biztonsági készlet mértékét, valamint erre tekintettel a készletértékesítési vagy készletbeszerzési

kötelezettség mértékét és feltételeit, a földgáz biztonsági készlet mértékéhez tartozó kötelezõ minimum betárolási

és kitárolási kapacitásokat, továbbá az értékesítés módját, a visszapótlásra kötelezettet, a visszapótláshoz tartozó

határkeresztezõ kapacitásokat, a visszapótlás feltételeit és rendjét a miniszter rendeletben határozza meg.”

(5) Az Fbkt. 4. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A készletezési kötelezettség kizárólag a Magyar Állam közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonában álló

biztonsági földgáztárolóban tárolt és a biztonsági földgáztároló engedélyessel kötött szerzõdés alapján tároltatott

földgázzal teljesíthetõ.”

(6) Az Fbkt. 4. §-a a következõ (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) földgáztárolásra és engedélyezésre

vonatkozó rendelkezéseit e törvény szerinti eltéréssel kell alkalmazni a földgáz biztonsági készletre a földgáz

biztonsági tárolás és a biztonsági földgáz tárolói engedély tekintetében. A biztonsági földgáz tárolóban elhelyezett

a földgáz biztonsági készletet meghaladó földgáz készletre a Get. földgáz tárolásra és engedélyezésre vonatkozó

szabályait kell alkalmazni.

(10) A földgáz biztonsági készlethez szabad hozzáféréssel kizárólag csak a jogszabályban meghatározottak és csak

a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén és idején rendelkeznek.”

(7) Az Fbkt. 8. §-a a következõ (8)–(10) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Visszaigényelhetõ a 8. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tagi hozzájárulásnak az a része, amelyet az egyetemes

szolgáltató a lakossági fogyasztó részére történõ földgáz értékesítés után a Szövetség részére megfizetett.

(9) A (8) bekezdés szerinti visszaigénylésre a földgáz egyetemes szolgáltató a tagi hozzájárulás befizetésétõl számított

90 napon belül jogosult. A Szövetség a visszautalást az igénylésnek és az értékesítés könyvelésen alapuló igazolásának

a Szövetséghez történõ beérkezésétõl számított 15 napon belül teljesíti.

(10) A tagi hozzájárulás visszaigénylésének jogosságát a tag az erre vonatkozó okiratok, nyilvántartások

benyújtásával hitelt érdemlõen köteles a Szövetség és a Hivatal részére igazolni. Az ellenõrzésre és a visszaigénylésre

vonatkozó részletszabályokat az Alapszabályban kell meghatározni.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. december 17-i ülésnapján fogadta el.
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(8) Az Fbkt. 12. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A biztonsági földgáztároló engedélyes köteles a földgáz biztonsági készletezési célra rendelkezésre álló szabad

kapacitásra a Szövetséggel szerzõdést kötni.”

(9) Az Fbkt. a következõ 12/A. §-sal egészül ki:

„12/A. § E törvénynek a földgáz biztonsági készletezéssel összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi

CCXVIII. törvénnyel (a továbbiakban: Mód. tv.) megállapított 4. § (7) bekezdését 2013. július 1-jétõl kell alkalmazni.”

(10) Az Fbkt. 13. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a földgáz biztonsági készlet mértékét és a földgáz

biztonsági készlet elhelyezésére szolgáló biztonsági földgáztárolót, a földgáz biztonsági készlet mértékéhez tartozó

kötelezõ minimum betárolási és kitárolási, valamint a visszapótláshoz tartozó határkeresztezõ kapacitásokat.”

2. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 26. § (1) bekezdésének helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(1) Az engedélyesnek a földgáztárolói tevékenység gyakorlásához rendelkeznie kell az általa üzemeltetett

földgáztárolók többségi tulajdonával, vagy a földgáztárolókra vonatkozó vagyonkezelõi joggal. A többségi tulajdon

meghatározásánál a földgáztároló engedélyes által üzemeltetett teljes eszközvagyon könyvszerinti értékét kell

figyelembe venni.”

3. § A Get. a következõ 124/A. §-sal egészül ki:

„124/A. § (1) A Magyar Államot elõvásárlási jog illeti meg

a) az e törvény szerinti földgáztároló, valamint az Fbkt. szerinti biztonsági földgáztároló (a továbbiakban együttesen:

földgáztároló),

b) az a) pontban meghatározott földgáztárolóval egységet alkotó ingatlan, az a) pontban meghatározott

földgáztároló használatához szükséges ingatlan és az a) pontban meghatározott földgáztárolóhoz a földfelszínen

kapcsolódó létesítmény vagy felépítmény (a továbbiakban: ingatlan)

c) az e törvény szerinti földgáztároló engedélyesben, valamint az Fbkt. szerinti biztonsági földgáztároló

engedélyesben lévõ közvetlen tulajdoni részesedés (a továbbiakban: tulajdoni részesedés)

bármilyen módon való elidegenítése vagy átruházása esetén.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott elõvásárlási jog megelõzi a más jogszabályokon alapuló vagy szerzõdésben

biztosított elõvásárlási jogot.

(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti elõvásárlási jog attól függetlenül fennáll, hogy a földgáztárolót,

a földgáztárolóval egységet alkotó ingatlant, a földgáztároló használatához szükséges ingatlant és a földgáztárolóhoz

kapcsolódó létesítményt vagy felépítményt együttesen vagy önállóan idegenítik el vagy ruházzák át.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott földgáztárolóra, ingatlanra vagy tulajdoni részesedésre vonatkozó vételi

ajánlatot a földgáztároló, ingatlan vagy tulajdoni részesedés tulajdonosának kell a vételi ajánlat kézhezvételét követõ

3 napon belül közölnie az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszterrel. A vételi ajánlatot a Magyar Állam nevében

az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter jogosult elfogadni a vételi ajánlat vele történt közlésétõl számított

120 naptári napon belül. A vételi ajánlatban szereplõ fizetési határidõk az állami vagyon felügyeletéért felelõs

miniszter elfogadó nyilatkozatának a földgáztároló, ingatlan vagy tulajdoni részesedés tulajdonosa által történt

igazolt kézhezvételétõl számítandók.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott földgáztároló, ingatlan vagy tulajdoni részesedés kizárólag adásvétel vagy

csere jogcímén ruházható át vagy idegeníthetõ el. Az apportálásra az adásvételre vonatkozó szabályokat kell

alkalmazni. Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott földgáztároló vagy ingatlan cseréjére kizárólag akkor

kerülhet sor, ha a földgáztárolót, vagy ingatlant megszerzõ személy maga is földgáztároló engedélyes. Az (1) bekezdés

c) pontjában meghatározott tulajdoni részesedés cseréjére kizárólag akkor kerülhet sor, ha a tulajdoni részesedést

megszerzõ személy maga is földgáztároló engedélyesben közvetlen tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott földgáztárolót, ingatlant vagy tulajdoni részesedést semmilyen formában nem

lehet biztosítékul adni, fedezetként lekötni, megterhelni, különösen arra zálogjogot, vételi jogot alapítani, vagy

a földgáztárolóhoz, ingatlanhoz, felépítményhez vagy tulajdoni részesedéshez kapcsolódó jogosultságokat más

számára – akár idõlegesen sem – átengedni, illetve ezen jogosultságok fennállását vagy gyakorlását bármely módon

korlátozó megállapodást kötni.

(7) Az e §-ban foglaltakkal ellentétes vagy az e §-ban foglaltak megkerülésére irányuló szerzõdés, megállapodás vagy

egyoldalú jognyilatkozat semmis.”
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4. § (1) A Get. a következõ 124/B. §-sal egészül ki:

„124/B. § (1) Biztonsági földgáztároló kizárólag a Magyar Állam közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonában állhat.

(2) Ha a biztonsági földgáztároló idegen ingatlanon fekszik, a Magyar Államot átjárási, vezetékfektetési és berendezés

elhelyezési szolgalmi jog, valamint korlátozás nélküli használati jog illeti meg az idegen ingatlanon azzal, hogy

az abból származó jogok gyakorlása – a földgáztároló mûködtetéséhez indokolt mértékben – a biztonsági

földgáztárolói engedélyest is megilleti. A biztonsági földgáztárolói engedélyes viselni köteles a joggyakorlás

következtében felmerülõ terheket.”

(2) A Get. a következõ 145/A. §-sal egészül ki:

„145/A. § E törvény 124/B. §-ának rendelkezéseit a földgáz biztonsági készletezéssel összefüggésben egyes törvények

módosításáról szóló 2012. évi CCXVIII. törvény hatálybalépését követõen létrehozott vagy a 124/A. § szerint

megvásárolt biztonsági földgáztárolókra kell alkalmazni.”

5. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 4. § (1) bekezdése a következõ l) ponttal

egészül ki:

[4. § (1) Az állam kizárólagos tulajdonába tartozik]

„l) a földgáz biztonsági készletezésérõl szóló 2006. évi XXVI. törvény szerinti biztonsági földgáztároló.”

6. § Az Nvtv. 12. § (1) bekezdésének k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[12. § (1) Az állam kizárólagos gazdasági tevékenységei a következõk:]

„k) a földgáz biztonsági készletezésérõl szóló 2006. évi XXVI. törvény szerinti biztonsági földgáztároló létrehozása

és annak mûködtetése.”

7. § (1) Az Nvtv. 12. § (1) bekezdése az alábbi m) ponttal egészül ki:

[12. § (1) Az állam kizárólagos gazdasági tevékenységei a következõk:]

„m) az a)–l) pontban nem szereplõ, az állam kizárólagos tulajdonába tartozó dolog létrehozása és mûködtetése.”

(2) Az Nvtv. 12. § (3) bekezdésében a „h)–j)” szövegrész helyébe a „h)–k)” szöveg lép.

8. § Az Nvtv. a következõ 18/A. §-sal egészül ki:

„18/A. § A 4. § (1) bekezdés l) pontja és 12. § (1) bekezdés k) pontja szerinti rendelkezést a földgáz biztonsági

készletezéssel összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXVIII. törvény hatálybalépését

követõen létrehozott vagy a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvénynek a földgáz biztonsági készletezéssel

összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXVIII. törvénnyel megállapított 124/A. §-a szerint

megvásárolt biztonsági földgáztárolókra kell alkalmazni.”

9. § Az Nvtv. 19. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(19. § E törvény)

„a) I. Fejezete, 4. §-a, 6–8. §-a, 10–11. §-a, 12. § (1) és (3)–(14) bekezdése, 13. §-a, 17. § (2) bekezdése, 18. §-a, 18/A. §,

valamint 1. és 2. melléklete az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján,”

(sarkalatosnak minõsül.)

10. § A behozott kõolaj és kõolajtermékek biztonsági készletezésérõl szóló 1993. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Kt.)

1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. § A törvény célja, hogy az ország folyamatos és biztonságos energiaellátása érdekében szabályozza a behozott

kõolaj és kõolajtermékek biztonsági készletezésének versenysemleges rendszerét, továbbá a tagi hozzájárulás

mértékének megalapozott számításához szükséges belföldi fogyasztás ellenõrzésével, valamint a szabad forgalomba

bocsátott, behozott és felhasznált kõolaj termékek megjelölésével és ellenõrzésével hozzájáruljon a szabályozott

és tiszta piaci viszonyok kialakulásához.”

11. § A Kt. 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11. § (1) A Szövetség feladata a 3. § (2) bekezdésben és a földgáz biztonsági készletezésérõl szóló 2006. évi

XXVI. törvényben (a továbbiakban: Fbkt.) meghatározott mértékû biztonsági készletképzés feltételeinek

megteremtése és fenntartásának biztosítása, valamint az ehhez szükséges tárolók létesítése, mûködtetése és

fejlesztése.
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(2) A Szövetség feladata, hogy a 3. § (2) bekezdés szerinti biztonsági készlet, illetve a tagi hozzájárulás mértékének

megalapozott számítása érdekében olyan ellenõrzõ és jelölõ rendszert mûködtessen, amely folyamatosan lehetõvé

teszi a szabad forgalomba bocsátott, behozott és felhasznált kõolajtermékek megfigyelését. E feladatának teljesítése

során folyamatosan együttmûködik az adó- és vámhatósággal, s az ellenõrzés során szerzett minden adatot az

adó- és vámhatóság részére is átad.

(3) A Szövetség nem alanya a társasági adónak.”

12. § A Kt. 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„14. § A Szövetség az e törvényben és az Fbkt.-ben elõírt tevékenységen kívül, csak az azzal összefüggõ – az

alapszabályban meghatározott – tevékenységek gyakorlására jogosult. A bevételeket a készletezési, a jelölési és az

ellenõrzési költségek fedezésére, az ezt meghaladó bevételeit különösen kõolaj-, illetve gáztároló létesítésére,

fejlesztésére, a tároló parkokban való tulajdonszerzésre és a készletfinanszírozó hitelek törlesztésére, valamint

a Szövetség mûködésére fordíthatja.”

13. § (1) A Kt. 22. § (1) bekezdése az alábbi j) ponttal egészül ki:

[22. § (1) Az igazgató tanács]

„j) javaslatot tesz az igazgató és az igazgatóhelyettes személyére.”

(2) A Kt. 22. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az igazgató tanács csak olyan személyt javasolhat igazgatónak vagy igazgatóhelyettesnek, akit a miniszter, az

államháztartásért felelõs miniszter és a Magyar Energia Hivatal Elnökének képviselõi közül legalább három támogat.”

14. § (1) A Kt. 27. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az igazgató tanács javaslata alapján a közgyûlés választja meg a Szövetség igazgatóját és igazgatóhelyettesét.

A Szövetség munkaszervezetének (igazgatóságának) ügyvezetõje az igazgató, akit akadályoztatása esetén az

igazgatóhelyettes teljes jogkörrel helyettesít. Az igazgatót és az igazgatóhelyettest a közgyûlés határozatlan idõre

választja meg.”

(2) A Kt. 27. § (2) bekezdésében a „visszahívhatja” szövegrész helyébe a „felmentheti” szöveg lép.

15. § A Kt. 28. §-a az alábbi f) ponttal egészül ki:

(28. § Az igazgató)

„f) szerzõdést köt a 11. § (2) bekezdésében meghatározott feladat ellátására.”

16. § A Kt. az alábbi 28/A. §-sal egészül ki:

„28/A. § Az igazgató csak olyan szervezettel köthet szerzõdést a 11. § (2) bekezdésében meghatározott feladat

ellátására, amely szervezetet a miniszter, az államháztartásért felelõs miniszter és a Magyar Energia Hivatal Elnökének

képviselõi közül legalább három támogat.”

17. § (1) A Kt. 30. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Szövetség feladatai ellátásához és mûködéséhez szükséges eszközöket – az éves költségvetés alapján – a tagok

pénzbeli hozzájárulás formájában bocsátják a Szövetség rendelkezésére.”

(2) A Kt. 30. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A Szövetség az éves költségvetés alapján határozza meg a termékcsoportonkénti egységnyi hozzájárulás

mértékét, figyelembe véve a (4) bekezdésben meghatározottak szerint számított, és a 11. § (2) bekezdésben elõírt

feladat költségeinek finanszírozását biztosító termékcsoportonkénti egységnyi tagi hozzájárulás mértékét.”

(3) A Kt. 30. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Szövetség a 11. § (2) bekezdésben meghatározott feladat ellátását biztosító bevételhez szükséges tagi

hozzájárulás termékcsoportonkénti egységnyi mértéke, a költségvetés közgyûlés általi elfogadása évének az elsõ hat

havi termékcsoportonkénti nagykereskedelmi napi átlagárának legalább 1%-a.”

18. § A Kt. 37. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A tag a kõolajtermék forgalmazási tevékenységével összefüggésben, illetve a saját felhasználásra történõ

behozatali tevékenysége után a Szövetség részére tagi hozzájárulást fizet, amelynek termékcsoportonkénti egységnyi

mértékét a 30. § (3) és (4) bekezdéseiben elõírtak szerint kell meghatározni.”
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19. § A Kt. Záró rendelkezések fejezete az alábbi 47/A. §-sal egészül ki:

„47/A. § A 11. § (2) bekezdésében meghatározott feladat ellátásához szükséges ellenõrzõ és jelölõ rendszert

a Szövetségnek 2013. július 1. napjáig kell kialakítania.”

20. § A Kt. Záró rendelkezések fejezete az alábbi 47/B. §-sal egészül ki:

„47/B. § A földgáz biztonsági készletezéssel összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi

CCXVIII. törvény hatálybalépésekor (a továbbiakban: Mód. Tv.) a Szövetség igazgatójának és igazgatóhelyettesének

megbízatása – a Mód. Tv hatálybalépésének napján – határozatlan idejû megbízatásra módosul.”

21. § E törvény 5–9. §-ai az Alaptörvény 38. cikk (1)–(2) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsülnek.

22. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (2), (4), (6), (8) és (10) bekezdése 2013. március 1-jén lép hatályba.

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

2012. évi CCXIX. törvény

a hegyközségekrõl*

Az Országgyûlés a hazai szõlõmûvelés érdekeinek elõmozdítása, a bortermelés színvonalának emelése, termékei piacképességének

javítása, valamint a korszerû származás- és minõségvédelem fejlesztése érdekében a következõ törvényt alkotja:

I. FEJEZET

BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK

1. A törvény hatálya

1. § Ez a törvény szabályozza a hegyközségek, a hegyközségi tanácsok és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

(a továbbiakban együtt: hegyközségi szervezetek) létrejöttét, önkormányzatuk szervezetét, mûködését, feladatát,

valamint az azok ellátásához szükséges jogosítványait.

2. § A törvény személyi hatálya a szõlészeti és borászati termelõ, illetve szõlészeti és borászati felvásárló tevékenységet

folytató természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, továbbá

a hegyközségi szervezetekre, azok tagjaira és tisztségviselõire, valamint a hegybírókra terjed ki.

2. A hegyközség

3. § (1) A hegyközség egy borvidék egy vagy több településének szõlészeti és borászati termelõi által e tevékenységükhöz

fûzõdõ közös érdekeik elõmozdítására, valamint az általuk elõállított termékek származás-, minõség- és

eredetvédelmére létrehozott köztestület.

(2) Szõlészeti és borászati termelõtevékenység borvidéken csak hegyközség tagjaként folytatható, borvidéken kívül

pedig csak akkor, ha a szõlészeti és borászati termelõ eleget tett a külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételi

kötelezettségének.

(3) Szõlészeti és borászati felvásárló tevékenység akkor folytatható, ha a szõlészeti és borászati felvásárló a külön

jogszabály szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. december 17-i ülésnapján fogadta el.
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3. Értelmezõ rendelkezések

4. § E törvény és e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek alkalmazásában:

a) szõlészeti termelõ: aki 1000 m2-nél nagyobb területen borszõlõt mûvel, vagy területnagyságtól függetlenül

borszõlõültetvényének termését árutermelés céljából feldolgozza, illetve értékesíti,

b) borászati termelõ: aki borszõlõt, mustot, illetve bort árutermelési célú tovább-feldolgozás – ide nem értve

a földrajzi jelzés nélkül forgalomba hozott bor elõállítását – céljából vásárol,

c) szõlészeti és borászati felvásárló: aki borszõlõt, mustot, illetve bort tovább-feldolgozási célú továbbértékesítés,

vagy földrajzi jelzés nélkül forgalomba hozott bor elõállítása céljából vásárol,

d) borvidék: a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló törvény szerinti borvidék,

e) borrégió: a borvidékek közös érdekeik elõmozdítására, valamint az általuk elõállított termékek származás-,

minõség- és eredetvédelmére létrehozott olyan önkéntes társulása, amely hasonló szõlõ- és bortermelési

hagyományokkal rendelkezõ, földrajzilag egymáshoz közel esõ vagy határos borvidékek összességébõl áll.

II. FEJEZET

A HEGYKÖZSÉG SZERVEZETE

4. A hegyközség területe

5. § (1) A (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a hegyközség mûködési területéhez tartozó borvidéki települések

közigazgatási területén fekvõ, a hegybíró által vezetett gazdasági akták nyilvántartásában szereplõ szõlõültetvények

nagyságának összesen legalább háromszáz hektárnak kell lennie, és ezeknek az ingatlanoknak legkevesebb tíz

termelõ használatában kell állnia. Hegyközség csak ugyanazon borvidék települései részvételével alakítható.

(2) Ha a borvidék területe háromszáz hektárnál kisebb, a borvidéken egy hegyközség mûködhet.

(3) Új hegyközség – ideértve a hegyközségek kiválását és szétválását is – nem jöhet létre, ha annak az (1) bekezdés szerint

számított területe nem éri el az ötszáz hektárt.

(4) Az (1) bekezdés szerinti feltételeknek nem megfelelõ hegyközség közgyûlésének a választmány javaslata alapján

döntenie kell valamelyik szomszédos hegyközségbe történõ beolvadásról. Az átvevõ hegyközség közgyûlésének a

választmányának javaslata alapján jóvá kell hagyni a beolvadást. A beolvadás napja a következõ év augusztus 1. napja.

(5) Amennyiben a (4) bekezdésben a beolvadás napjaként meghatározott idõpontot megelõzõ harmincadik napig

nem történik meg a beolvadásról és az átvételrõl szóló döntés, az (1) bekezdés szerinti feltételeknek nem

megfelelõ hegyközség a területileg szomszédos, azonos borvidéken fekvõ legnagyobb hegyközségbe olvad be

a (4) bekezdésben a beolvadás napjaként meghatározott idõponttal.

(6) A beolvadással kapcsolatos bírósági nyilvántartásba történõ bejegyzést az átvevõ hegyközségnek kell kezdeményeznie.

5. A közgyûlés

6. § (1) A hegyközség legfelsõbb önkormányzati testülete a közgyûlés, amely a tagok összességébõl áll.

(2) A közgyûlés hatáskörét az alapszabályban kell meghatározni úgy, hogy annak kizárólagos hatáskörébe tartozik

a) az alapszabály és más szabályzat, valamint a hegyközségi rendtartás megalkotása és módosítása,

b) a hegyközség éves költségvetésének megállapítása és a zárszámadás elfogadása,

c) a hegyközség tisztségviselõinek megválasztása,

d) a hegyközségi tanács szõlészeti és borászati szekciójába tartozó azonos számú küldöttek megválasztása,

e) a hegyközségi járulék mértékének meghatározása.

(3) A közgyûlést az alapszabályban meghatározott idõközönként, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni.

(4) A közgyûlés idõpontjáról és napirendjérõl meghívó kiküldésével minden tagot írásban kell értesíteni azzal

a figyelmeztetéssel, hogy a közgyûlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

(5) A közgyûlésen

a) a szõlészeti termelõt a szüreti jelentésben szereplõ ültetvénye területe alapján minden megkezdett hektár után

egy szavazat,

b) a hegybíró nyilvántartása alapján szõlõültetvénnyel nem rendelkezõ borászati termelõt egy szavazat

illeti meg azzal, hogy egy tag az összes szavazat legfeljebb tíz százalékát birtokolhatja akkor is, ha az a) pont alapján

többre lenne jogosult.
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(6) A közgyûlésen az a tag rendelkezik szavazati joggal, akinek nincs hegyközségi járuléktartozása, és adatszolgáltatási

kötelezettségének eleget tett.

(7) Ha e törvény vagy az alapszabály másként nem rendelkezik a közgyûlés a határozatait a jelenlévõ tagokat megilletõ

szavazatok szerint megállapított egyszerû szavazattöbbséggel hozza.

(8) A hegyközségi tanács szõlészeti szekciójába tartozó küldöttet a szõlészeti termelõk választják meg, a hegyközségi

tanács borászati szekciójába tartozó küldöttet a borászati termelõk és azon szõlészeti termelõk választják meg, akiknél

az általuk feldolgozott szõlõ vagy bor több mint fele felvásárlásból származik.

(9) A határozathozatal és a tisztségviselõk választásának rendjét az alapszabályban kell meghatározni.

(10) Az alapszabály a közgyûlés megtartásának módját és a tisztségviselõk választásának rendjét részközgyûlések által

választott küldöttek részvételével tartott küldöttgyûlés formájában is meghatározhatja, ha a hegyközségi tagok száma

vagy a tagok lakóhelye illetve más, az alapszabályban meghatározott szempont ezt indokolja. A részközgyûlési

körzeteket, a részközgyûlések megtartásának helyét, és a küldöttgyûlés rendjét az alapszabályban kell megállapítani.

A különbözõ helyre és idõpontra összehívott részközgyûléseket a közgyûlésre meghatározott azonos napirenddel kell

megtartani. A részközgyûlésre és a küldöttközgyûlésre egyebekben a közgyûlésre vonatkozó szabályokat kell

alkalmazni.

(11) A részközgyûléseket úgy kell összehívni, hogy a részközgyûlés napja a küldöttközgyûlés napját legalább nyolc nappal

megelõzze.

6. Az elnök

7. § (1) Az elnök

a) összehívja és elõkészíti a közgyûlés, a részközgyûlés, küldöttközgyûlés és a választmány üléseit,

b) gyakorolja a munkáltatói jogot a hegyközség alkalmazottai felett,

c) ellátja a közgyûlés, illetve a választmány döntése alapján

ca) a hegyõrrel kapcsolatos munkáltatói jogokat,

cb) a hegyõr szakmai irányításával összefüggõ feladatokat a hegyõrre vonatkozó külön jogszabály alapján,

d) ellátja a közgyûlés, illetve a választmány által részére meghatározott feladatokat.

(2) A hegyközségnek a közgyûlés és a választmány határozatainak végrehajtásáért az elnök felel.

(3) A hegyközséget harmadik személyekkel szemben és a hatóságok elõtt az elnök képviseli. Az alapszabály a képviseletre

az elnökön kívül más tagot is feljogosíthat.

7. A választmány

8. § A közgyûlés a tagok közül az alapszabályban meghatározott létszámú választmányt választ. A hegyközség elnöke

egyben a választmány elnöke is.

9. § (1) A választmány a közgyûlés határozatai szerint irányítja a hegyközség mûködését, dönt minden olyan ügyben, amelyet

a törvény vagy az alapszabály nem utal a hegyközség más testületi szervének vagy tisztségviselõjének hatáskörébe.

(2) A választmány elõkészíti a közgyûlés, a részközgyûlés, a küldöttközgyûlés üléseit.

(3) A választmány az alapszabályban meghatározott gyakorisággal, de évente legalább két alkalommal ülésezik.

Rendkívüli ülés bármikor összehívható. A választmány tevékenységérõl évente beszámol a közgyûlésnek.

8. Az ellenõrzõ bizottság

10. § (1) A közgyûlés a tagok közül megválasztja az ellenõrzõ bizottság elnökét, valamint további két tagját.

(2) Az ellenõrzõ bizottság tagjai e tevékenységükért kizárólag a közgyûlésnek felelnek és feladataik ellátása körében

részükre utasítás nem adható.

11. § (1) Az ellenõrzõ bizottság feladata a hegyközség mûködése törvényességének, valamint a gazdálkodásnak az ellenõrzése.

Ennek érdekében az ellenõrzõ bizottság a hegyközség bármely testületétõl, tisztségviselõjétõl vagy tagjától

tájékoztatást kérhet és a hegyközségi iratokba betekinthet.
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(2) Az ellenõrzõ bizottság az eljárása során tett megállapításait javaslatával együtt írásban közli az érdekelt testületi

szervvel vagy tisztségviselõvel, szükség esetén – az alapszabályban meghatározott módon – összehívhatja

a közgyûlést.

(3) Az ellenõrzõ bizottság legalább ötévenként független könyvvizsgálóval köteles megvizsgáltatni a hegyközség

gazdálkodását.

(4) A közgyûlés a hegyközség éves költségvetésérõl és a zárszámadásról csak az ellenõrzõ bizottság véleményének

ismeretében dönthet.

(5) Az ellenõrzõ bizottság egyeztetést végez, és állást foglal a hegyközség valamely testületi szervének határozata ellen

tett bejelentés ügyében.

9. Egyéb testületi szervek

12. § Az alapszabály további testületi szerveket (bizottságokat) létesíthet. Ez esetben az alapszabálynak meg kell határoznia

e testületi szervek feladatkörét, valamint a hegyközség más testületeihez és a tisztségviselõkhöz való viszonyát.

10. A tisztségviselõkre irányadó rendelkezések

13. § (1) A hegyközség tisztségviselõi: az elnök, az ellenõrzõ bizottság elnöke, a küldött, valamint az alapszabály által létesített

más tisztséget betöltõ személy.

(2) Nem lehet tisztségviselõ

a) a hegybíró,

b) aki nem tagja a hegyközségnek,

c) akit a bíróság cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett,

d) aki büntetett elõéletû,

e) aki a tisztségviselõi tevékenységtõl, mint foglalkozástól eltiltó jogerõs bírói ítélet hatálya alatt áll.

(3) Egyidejûleg nem viselhetnek tisztséget a hegyközségben a polgári törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozók

valamint az élettársak, bejegyzett élettársak. Az alapszabály az összeférhetetlenség további eseteit is

meghatározhatja.

(4) Nem választható meg tisztségviselõnek, akinek hegyközségi járuléktartozása áll fent, illetve adatszolgáltatási

kötelezettségének nem tett eleget.

(5) Azt a tényt, hogy a (2) bekezdés d) és e) pontja szerinti kizáró okok nem állnak fenn, a tisztségre jelölt személy hatósági

bizonyítvánnyal igazolja.

(6) A hegyközségi tanács titkára a tisztségviselõi megbízatás idõtartama alatt lefolytatott hatósági ellenõrzés keretében

ellenõrzi a tisztségviselõ tekintetében a (2) bekezdés d) és e) pontja szerinti kizáró ok fennállását. A hatósági ellenõrzés

céljából a hegyközségi tanács titkára adatot igényelhet a bûnügyi nyilvántartási rendszerbõl. Az adatigénylés

kizárólag azon adatra irányulhat, hogy a tisztségviselõ büntetlen elõéletû-e, valamint hogy a tisztségviselõi

tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e.

(7) Az (5) és (6) bekezdés alapján megismert személyes adatokat

a) a hegyközség a tisztségre jelölt személy tekintetében a tisztség betöltésérõl határozó közgyûlési szavazás

napjáig,

b) a hegyközségi tanács titkára – tisztségviselõi megbízatás esetén – a tisztségviselõ megbízatásának megszûnéséig

kezeli.

(8) Ha a hegyközségi tanács titkára a (2) bekezdés d) és e) pontja szerinti kizáró ok fennállását a tisztségviselõvel szemben

a (6) bekezdés szerinti hatósági ellenõrzés során megállapítja, felhívja a közgyûlést, hogy a tisztségviselõ megbízatását

haladéktalanul vonja vissza. A tisztségviselõ a kizáró ok fennállásáról szóló határozat kézbesítése napjától a

tisztségébõl fakadó jogait nem gyakorolhatja. A megszüntetést írásban, az ok megjelölésével kell közölni a

tisztségviselõvel.

(9) A 22. § (1) bekezdés szerint mûködõ hegyközség esetén az e §-ban meghatározott, a hegyközségi tanács titkárára

vonatkozó feladatokat a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának fõtitkára látja el.
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11. Az alapszabály

14. § (1) A hegyközség szervezetének és mûködésének rendjét az alapszabályban kell meghatározni.

(2) Az alapszabálynak tartalmaznia kell a hegyközség

a) elnevezését, székhelyét,

b) célját és feladatait,

c) képviseletére jogosultak megnevezését,

d) szervezetére és szerveinek mûködésére vonatkozó szabályokat,

e) testületi szerveinek, tisztségviselõinek feladat- és hatáskörét, választásuk módját, megbízatásuk idõtartamát és

megszûnésének eseteit,

f) tagsági viszonnyal kapcsolatos, e törvényben nem szabályozott kérdéseit,

g) gazdálkodására – így különösen a költségvetésre – vonatkozó alapvetõ szabályokat.

(3) Az alapszabály elfogadásához és módosításához a közgyûlésen a jelenlévõ tagokat megilletõ szavazatok legalább

kétharmadával rendelkezõ tagok támogató szavazata szükséges.

(4) Az alapszabály más szabályzat megalkotásáról is rendelkezhet.

(5) Az alapszabály elfogadását követõen a hegyközség székhelye szerint illetékes törvényszéknél kérni kell a hegyközség

nyilvántartásba-vételét. A hegyközség a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre, az alapszabály elfogadásának

napjára visszaható hatállyal. A törvényszék a hegyközség nyilvántartásba-vételérõl szóló határozatát

az agrárpolitikáért felelõs miniszterrel (a továbbiakban: miniszter) is közli.

III. FEJEZET

HEGYKÖZSÉGI TAGSÁG

12. A hegyközség tagjai

15. § (1) Hegyközségi tagságra kötelezett – lakóhelyétõl (telephelyétõl, székhelyétõl) függetlenül – az a szõlészeti és borászati

termelõ, aki tevékenységét a hegyközség mûködési területén végzi.

(2) A szõlészeti és borászati termelõ minden olyan hegyközségnek tagja, amelynek területén termel.

(3) Ha az alapszabály megengedi, önkéntes jelleggel hegyközségi tagságot bármely hegyközségi tagságra nem

kötelezett vállalhat.

13. A tagok névjegyzéke

16. § A hegyközség tagjairól névjegyzéket kell készíteni, és az abban bekövetkezett változásokat folyamatosan vezetni kell.

14. A tagsági viszony keletkezése és megszûnése

17. § (1) A szõlészeti és borászati termelõ hegyközségi tagsági viszonya, illetve a borvidéken kívül a szõlészeti és borászati

termelõ tevékenységet végzõ nyilvántartásba vételi kötelezettsége azon hónapot követõ hónap elsõ napjával

keletkezik, amelyben a tevékenységét megkezdi.

(2) A szõlészeti és borászati felvásárló nyilvántartásba vételi kötelezettsége azon hónapot követõ hónap elsõ napjával

keletkezik, amelyben a tevékenységét megkezdi.

(3) A szõlészeti és borászati felvásárló és a nem borvidéki településen mûködõ szõlészeti és borászati termelõ

a hegybírónak köteles bejelenteni a nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét, telephelyét), adóazonosító jelét vagy

adószámát, a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által adott regisztrációs számát, és a miniszter

e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendelete szerinti egyéb, személyes adatnak nem minõsülõ adatokat.

(4) Új telepítésû szõlõ esetén a szõlészeti termelõ hegyközségi tagsági viszonya – amennyiben még nem tagja

a hegyközségnek – a telepítési engedély jogerõre emelkedésével jön létre.

(5) A hegyközségi tag, valamint a szõlészeti és borászati felvásárló, illetve a nem borvidéki településen mûködõ szõlészeti

és borászati termelõ a hegybírónak köteles bejelenteni, hogy tevékenységével felhagyott, vagy a szõlészeti termelõ

a szõlõültetvény használatát másnak engedte át. A hegybíró a bejelentés alapján a tagsági jogviszony

megszüntetésérõl, ezzel összefüggésben a névjegyzékbõl való törlésrõl, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség
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megszûnésérõl határozatot hoz, amennyiben a szõlészeti és borászati termelõnek, illetve a szõlészeti és borászati

felvásárlónak nincs járuléktartozása, illetve adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett.

(6) A szõlészeti termelõ 30 napon belül köteles a hegybírónak bejelenteni, ha a szõlõültetvény mûvelésével felhagyott,

az ültetvény tulajdonosának, illetve – amennyiben a szõlészeti termelõ a tulajdonos volt – az új használó nevének

és címének feltüntetésével.

(7) Az önkéntes tag bármikor kérheti írásban a névjegyzékbõl való törlését. A tagsági jogviszony ebben az esetben

a kérelem benyújtásának napjával szûnik meg.

18. § (1) A hegyközségi tagsági viszonyt keletkeztetõ vagy megszüntetõ tényt az érdekeltnek – a nevének (cégnevének),

lakóhelyének (székhelyének, telephelyének), adóazonosító jelének vagy adószámának, a mezõgazdasági

és vidékfejlesztési támogatási szerv által adott regisztrációs számának megjelölésével – a névjegyzékbe való felvétel,

illetve a törlés végett a hegybírónak be kell jelentenie. A hegybíró bejelentés hiányában is eljár, ha a tagsági viszony

keletkezésérõl vagy megszûnésérõl egyéb módon tudomást szerez.

(2) A hegyközségi tag köteles az (1) bekezdésben meghatározott adatai változását 15 napon belül bejelenteni

a hegybírónak.

15. A hegyközségi tag jogai és kötelezettségei

19. § (1) A tag joga – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –, hogy

a) tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen a közgyûlésen vagy részközgyûlésen;

b) tisztséget viseljen a hegyközségben;

c) a hegyközség belsõ szabályzatában foglaltak szerint igénybe vegye a hegyközség által nyújtott szolgáltatásokat.

(2) A 15. § (3) bekezdése szerinti önkéntes tag joga, hogy

a) tanácskozási joggal részt vegyen a közgyûlésen vagy részközgyûlésen;

b) a hegyközség belsõ szabályzatában foglaltak szerint igénybe vegye a hegyközség által nyújtott szolgáltatásokat.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tagsági viszonyból eredõ jogait természetes személy csak személyesen,

jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság a képviseletére jogosult útján

gyakorolhatja.

(4) Aki több hegyközségnek is tagja, tisztséget csak egy hegyközségben viselhet.

20. § (1) Származási bizonyítványt minden hegyközségi tag, térítésmentesen kap, ha eleget tett a hegyközségi járulék

megfizetésére vonatkozó, illetve az adatszolgáltatási kötelezettségének.

(2) A szõlõ termõhelyi kataszterében nyilvántartott szomszédos termõföldre elõvásárlási, valamint elõ-haszonbérleti jog

illeti meg a hegyközségi tagot, ha ezen jogának érvényesítését megelõzõ 24 hónapban folyamatos hegyközségi

tagsággal rendelkezett. Szomszédos termõföldnek minõsül a közvetlenül, illetve önálló helyrajzi szám alatt

nyilvántartott út, árok, csatorna közbeékelõdésével szomszédos szõlõ termõhelyi kataszterében nyilvántartott

termõföld.

21. § A tag kötelezettsége, hogy

a) hegyközségi járulékot fizessen;

b) a hegyközség alapszabályában és más szabályzataiban foglaltakat megtartsa;

c) a hegyközségi rendtartást betartsa.

IV. FEJEZET

A HEGYKÖZSÉGEK TERÜLETI ÉS ORSZÁGOS SZERVEI

16. A hegyközségi tanács

22. § (1) A hegyközségek borvidékenként hegyközségi tanácsot alakítanak. Amennyiben egy borvidéken csak egy hegyközség

alakul meg, a hegyközségi tanácsot nem kell létrehozni, illetve a hegyközségi tanács megszûnik, és a hegyközségi

tanácsi feladatokat a hegyközség, a titkári feladatokat pedig a hegyközség elnöke látja el.

(2) A hegyközségi tanács tagjai a 6. § (8) bekezdésében foglaltak alapján megválasztott küldöttek.

(3) A küldöttek a hegyközségi tanácsban szõlészeti és borászati szekciót alakítanak.
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(4) A hegyközségi tanács az általa elfogadott alapszabály szerint mûködik. Az alapszabályt a küldöttek együttes ülésen

a 14. § (3) bekezdése szerint fogadják el.

(5) Az alapszabály elfogadását követõen a hegyközségi tanács székhelye szerint illetékes törvényszéknél kérni kell

a hegyközségi tanács nyilvántartásba-vételét. A hegyközségi tanács a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre,

az alapszabály elfogadásának napjára visszaható hatállyal. A törvényszék a hegyközségi tanács

nyilvántartásba-vételérõl szóló határozatát a miniszterrel is közli.

23. § A szõlészeti és borászati szekció azonos számú tagot választ a hegyközségi tanács tagjai közül

az igazgatóválasztmányba, és ennek tagjai közül a küldöttek együttes ülésén megválasztja a hegyközségi tanács

elnökét és – amennyiben szükséges – alelnökét. Az ügyek viteléért felelõs tisztségviselõ a titkár, akit a hegyközségi

tanács javaslata alapján a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának fõtitkára nevez ki. A titkár felett a munkáltatói jogokat a

Hegyközségek Nemzeti Tanácsának fõtitkára gyakorolja.

24. § (1) A hegyközségi tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik

a) a 2011. december 31-e elõtt benyújtott – a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint

egyes mezõgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl („az egységes közös piacszervezésrõl szóló

rendelet”) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet szerinti – termékleírással,

b) a borvidéki rendtartással,

c) a borvidék közép- és hosszú távú stratégiájának kidolgozásával,

d) a borvidéket érintõ közéleti eseményekkel

kapcsolatos feladatok ellátása.

(2) A szõlészeti és a borászati szekció a tagjai közül megválasztja a Hegyközségek Nemzeti Tanácsába szekciónként

delegált egy-egy küldöttet. Amennyiben a borvidéken csak egy hegyközség mûködik a Hegyközségek Nemzeti

Tanácsába delegált egy-egy küldöttet a 6. § (8) bekezdése szerint kell megválasztani.

25. § A döntéshozatal során a küldöttet az õt delegáló hegyközségnek a hegybíró által nyilvántartott területe alapján

minden megkezdett hektár után egy szavazat illeti meg azzal, hogy egy küldött legfeljebb a szavazatok többségét el

nem érõ számú szavazattal rendelkezhet.

17. A borvidéki régiós tanács

26. § (1) A hegyközségi tanácsok borrégiónként borvidéki régiós tanácsot alakíthatnak.

(2) A borvidéki régiós tanács tagjai a hegyközségi tanácsok elnökei, valamint egy-egy küldöttjük.

(3) A borvidéki régiós tanács az általa elfogadott alapszabály szerint mûködik.

(4) Az alapszabály elfogadását követõen a borvidéki régiós tanács székhelye szerint illetékes törvényszéknél kérni kell

a borvidéki régiós tanács nyilvántartásba-vételét. A borvidéki régiós tanács a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre,

az alapszabály elfogadásának napjára visszaható hatállyal. A törvényszék a borvidéki régiós tanács

nyilvántartásba-vételérõl szóló határozatát a miniszterrel is közli.

27. § A borvidéki régiós tanács a tagjai közül elnököt, amennyiben szükséges alelnököt választ. Az ügyek viteléért felelõs

tisztségviselõ az elnök.

18. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

28. § (1) A hegyközségek országos szervezete a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, amely a hegyközségi tanácsok egy szõlészeti

és egy borászati szekciójába tartozó küldöttekbõl áll.

(2) A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa az általa elfogadott alapszabály szerint mûködik. Az alapszabályt a küldöttek

együttes ülésen a 14. § (3) bekezdése szerint fogadják el.

(3) A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa a tagjai sorából a küldöttek együttes ülésen elnökséget, ennek tagjai közül elnököt

és alelnököt választ. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökét a szõlészeti szekcióba, az alelnökét a borászati

szekcióba tartozó küldöttek közül kell megválasztani. Az ügyek viteléért felelõs tisztségviselõ a fõtitkár, akit

a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa pályázat alapján választ meg. A fõtitkár csak felsõfokú szakirányú végzettséggel
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rendelkezõ személy lehet, akinek egyebekben a hegybíróval azonos személyi feltételekkel kell rendelkeznie. A fõtitkár

felett a munkáltatói jogokat a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke gyakorolja.

(4) A Hegyközségek Nemzeti Tanácsában a 24. § (2) bekezdése szerint megválasztott tagokból álló szõlészeti és borászati

szekció mûködik.

(5) A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa akkor határozatképes ha mindkét szekció küldötteinek legalább a fele jelen van.

A küldöttet az õt delegáló hegyközségi tanács hegybírók által nyilvántartott területe alapján minden megkezdett

hektár után egy szavazat illeti meg azzal, hogy egy küldött az összes szavazat legfeljebb tíz százalékát birtokolhatja.

A döntéshozatal során a szõlészeti és a borászati szekciót azonos szavazatszám illeti meg. A döntéshozatalhoz

a küldöttek szavazattöbbsége szükséges azzal, hogy azt a mindkét szekció tagjai szavazatának többségével is

támogatni kell.

29. § A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa ülésén tanácskozási joggal részt vesznek a miniszter vagy képviselõje, a borászati

hatóság, az országos szõlészeti-borászati oktatási, kutatási intézmények, valamint szakmai érdek-képviseleti

szervezetek képviselõi.

30. § (1) Az újratelepítési jogtartalékba helyezett újratelepítési jogok, mint mezõgazdasági vagyoni értékû jogok, a Magyar

Állam tulajdonát képzik.

(2) A jogtartalék részét képezõ újratelepítési jogok tekintetében a tulajdonosi jogokat a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

gyakorolja.

31. § A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa ügyintézõ szervezetet hoz létre, és arra vonatkozóan szervezeti és mûködési

szabályzatot készít, amelyet az elnökség fogad el. Az ügyintézõ szervezet vezetõje a fõtitkár.

19. Közös szabályok

32. § (1) A hegyközségi tanács, a borvidéki régiós tanács és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa egyaránt köztestület.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szervezetek létrejöttére, alapszabályára, szervezetére és mûködésére e törvénynek

a hegyközségre irányadó szabályait kell megfelelõen alkalmazni.

V. FEJEZET

A HEGYKÖZSÉGI SZERVEZETEK FELADATAI

20. A hegyközség feladatai

33. § (1) A hegyközségeket azonos jogok illetik, illetve azonos kötelezettségek terhelik.

(2) A hegyközség

a) a minõségvédelem érdekében összehangolja tagjai szõlészeti és borászati szakmai tevékenységét;

b) gondoskodhat – a helyi önkormányzattal együttmûködve – a mûködési területéhez tartozó szõlõk õrzésérõl;

c) szolgáltatásokkal és szaktanácsadással segíti tagjai gazdálkodását;

d) védi a hegyközség szõlészeti termelõinek érdekeit és tájékoztatást ad a tagok tevékenységét segítõ, közérdekû

információkról;

e) ellenõrzi tagjainál a hegyközség feladatkörét érintõ rendtartási elõírások betartását;

f) rendezvényeket, borversenyeket szervez.

34. § (1) A hegyközség a hegyközségi rendtartás (hegyszabályok) keretében meghatározza a célszerû telepítés és mûvelés,

az ültetvények rendje, a szõlõkárosító elleni egységes növényvédelem szabályait. Ennek során figyelembe kell venni

a természet- és tájvédelemre vonatkozó jogszabályokat is. A rendtartásban meg kell határozni a hegyszabályokat sértõ

cselekmények e törvény szerinti jogkövetkezményeit.

(2) A hegyközségi rendtartás a hegyközség területén a borszõlõ termõhelyi kataszterbe sorolt területre kiterjedõ hatállyal

határozza meg az ingatlanok, az utak, vízelvezetõ árkok állapotára és növényvédelmére, valamint az ingatlanok

rendeltetésszerû használatával kapcsolatos létesítmények karbantartására vonatkozó szabályokat. A rendtartás ezen

elõírásait a borszõlõ termõhelyi kataszterbe esõ, más mûvelési ágú külterületi ingatlanok használóinak és az utak

kezelõinek is be kell tartaniuk.
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(3) Az elfogadott rendtartást meg kell küldeni a hegyközségi tanácsnak, amely kifogást emelhet a rendtartás ellen, ha az

törvénysértõ, ellentétes a borvidéki rendtartással, vagy nyilvánvalóan szakszerûtlen rendelkezést tartalmaz.

A hegyközségi tanácsnak a kifogásolt rendelkezést újra kell tárgyalni. A rendtartást – kifogás híján – a hegyközségi

tanácsnak történõ megküldését követõ harminc nap elteltével közzé kell tenni.

(4) A rendtartást hirdetményi úton, valamint a helyben szokásos más alkalmas módon is közzé kell tenni. A közzététellel

egyidejûleg a rendtartást meg kell küldeni a hegyközség tagjainak, a települési önkormányzatnak, valamint

a mezõgazdasági igazgatási szervnek is. A rendtartás a hirdetményként való közzététele napját követõ harmincadik

napon lép hatályba.

(5) A hegyközség ellenõrzi a hegyközségi rendtartás (hegyszabályok), valamint a borvidéki rendtartás betartását. Ha az

ellenõrzés eredményeként megállapítja a szabályszegés tényét, a tagot a jogellenes állapot megszüntetésére,

meghatározott cselekvés teljesítésére, valamitõl való tartózkodásra kötelezheti vagy – a rendtartásban meghatározott

esetekben és mértékig – bírsággal sújthatja.

(6) Azt, aki nem hegyközségi tagként vét a hegyközségi, illetve a borvidéki rendtartás szabályai ellen, a hegyközség

felszólítja a jogellenes állapot megszüntetésére vagy a hegyközségi, illetve a borvidéki rendtartásnak megfelelõ

cselekvésre. A felszólítás eredménytelensége esetén a hegyközség a törvényszéktõl kérheti a hegyközségi, illetve

a borvidéki rendtartásba ütközõ cselekményt elkövetõ személynek a felszólításnak megfelelõ kötelezését.

35. § A hegyközség a szõlõ termõhelyi kataszterbe tartozó területekre a tulajdonosok képviseletében jogosult

kezdeményezni a vadászati hatóságnál, hogy a külterületen lévõ zártkerti ingatlant a vadászterület kiterjedésének

megállapításánál figyelembe vehetõ földterületnek minõsítse, valamint jogosult a földtulajdonosokat a vad

védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvénynek a jegyzõre vonatkozó szabályai szerint

képviselni.

21. A hegyközségi tanács feladatai

36. § (1) A hegyközségi tanács borvidéki rendtartást alkot.

(2) A borvidéki rendtartás a borvidék borszõlõ termõhelyi kataszterbe sorolt területre kiterjedõ hatállyal érvényes.

(3) Az elfogadott borvidéki rendtartást meg kell küldeni a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának, amely kifogást emelhet

a rendtartás ellen, ha az törvénysértõ, vagy nyilvánvalóan szakszerûtlen rendelkezést tartalmaz. A hegyközségi

tanácsnak a kifogásolt rendelkezést újra kell tárgyalni. A borvidéki rendtartást – kifogás híján – a Hegyközségek

Nemzeti Tanácsának történõ megküldését követõ harminc nap elteltével közzé kell tenni.

(4) A borvidéki rendtartást hirdetményi úton, valamint a helyben szokásos más alkalmas módon is közzé kell tenni.

A rendtartás a hirdetményként való közzététele napját követõ harmincadik napon lép hatályba.

(5) A hatályos borvidéki rendtartásokat a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa honlapján közzéteszi.

(6) A 22. § (1) bekezdés szerint mûködõ hegyközségben a borvidéki rendtartásnak a hegyközségi rendtartás felel meg.

37. § Az eredetvédelmet sértõ esetekben a hegyközségi tanács fellép a jogsértõvel szemben.

22. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának feladatai

38. § (1) A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

a) segíti a hegyközségek és a hegyközségi tanácsok tevékenységét;

b) összegzi és elemzi a hegyközségek adatszolgáltatását, és ennek alapján javaslatokat dolgoz ki az esetleges

agrárpiaci beavatkozásra;

c) vezeti az újratelepítési jogok központi nyilvántartását;

d) termékek piacra jutását elõsegítõ szolgáltatásokat szervez;

e) képviselheti a hegyközséget a származás-, minõség- és eredetvédelemmel kapcsolatos ügyekben;

f) elbírálja a hegybíró közigazgatási hatósági ügyben hozott elsõfokú határozata ellen benyújtott fellebbezést;

g) együttmûködik a szõlõ- és bortermeléssel kapcsolatban feladatokat ellátó hatóságokkal és intézményekkel;

h) kapcsolatot tart a nemzetközi eredetvédelmi szervezetekkel;

i) kiállításokat, borversenyeket, konferenciákat szervez.
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(2) A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa a nem borvidéki települések vonatkozásában meghatározza az illetékes

hegyközséget, valamint a közigazgatási feladatok ellátására kijelöli az illetékes hegybírót, és ezeket az információkat a

honlapján közzéteszi.

23. Közös szabályok

39. § A hegyközségi szervezetek részére további feladatot csak törvény állapíthat meg, annak ellátásával kapcsolatos

szabályokat azonban kormányrendelet vagy miniszteri rendelet is meghatározhat.

VI. FEJEZET

KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ÜGYEK

24. A hegybíró

40. § (1) A hegyközségben a közigazgatási hatósági ügyek viteléért felelõs személy a hegybíró, aki tevékenységét

a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa fõtitkárának szakmai irányítása alatt végzi.

(2) A hegybíró

a) eljár a névjegyzékbe való felvétellel, illetve törléssel kapcsolatos ügyekben, vezeti a hegyközségi névjegyzéket,

b) elsõ fokon eljár a közigazgatási hatósági ügyekben,

c) az e törvényben, valamint jogszabályban meghatározott módon a hegyközség által vezetett nyilvántartásokból

adatot szolgáltat,

d) kiadja a telepítési és kivágási engedélyeket, vezeti az újratelepítési jogok nyilvántartását,

e) vezeti a gazdasági aktát, ellenõrzi a gazdasági aktában nyilvántartott területek állapotát, a nyilvántartott adatok

valóságtartalmát,

f) ellátja a számára törvényben meghatározott feladatokat,

g) az engedély nélkül telepített, illetve kivágott szõlõültetvényekrõl értesíti a növénytermesztési hatóságot,

h) a számítógépes nyilvántartásában foglalt adatokat rendszerezi és összegezi, valamint azokat – egyedileg nem

azonosítható módon – a hegyközségi tanács titkárához és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsához továbbítja,

i) a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló törvényben szereplõ közigazgatási szervek, valamint

a borgazdálkodás körébe tartozó ellenõrzéseket végzõ szervezetek számára megkeresésre adatot szolgáltat,

j) a szõlõtermelõnek a szõlõterületére, szõlõfajtáira, a tárgyévi termésmennyiségére és a szõlõfelhasználására

vonatkozó adatokat egyedileg azonosítható módon, jövedéki ellenõrzés elõsegítése céljára adathordozón vagy

elektronikus úton továbbítja a vámhatóságnak.

(3) Ha a hegybíró a mûködési területén belüli hegyközségi tagnál irányítási jogviszonyban, munkaviszonyban,

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ezen tag ügyeiben, valamint saját és közvetlen hozzátartozói

ügyeiben nem járhat el. Az ezen ügyekkel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására a Hegyközségek Nemzeti

Tanácsának fõtitkára jelöli ki az illetékes hegybírót.

(4) A (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatok ellátásához a hegybírónak az ingatlan-nyilvántartáshoz való

hozzáférést térítésmentesen kell biztosítani.

(5) A közgyûlés, illetve a választmány döntése alapján az elnök a 7. § (1) bekezdésének cb) és d) pontja, valamint a 22. §

(1) bekezdése szerinti elnöki feladatok ellátásával külön megállapodással megbízhatja a hegybírót.

(6) A hegybíró a közgyûlésen és a választmány ülésén beszámol a tevékenységérõl.

(7) A hegybírói tisztség betöltésére a pályázatot a hegyközség választmánya írja ki. A hegybíró személyére a beérkezett

pályázatok értékelése alapján a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa felé a választmány tesz javaslatot. A hegybíró felett

a munkáltatói jogokat a kinevezés és felmentés tekintetében a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának fõtitkára, más

munkáltatói jogok tekintetében a hegyközségi tanács titkára gyakorolja. A hegybíró kinevezése határozatlan idõre

szól. A 22. § (1) bekezdés szerint mûködõ hegyközség esetében a hegybíró felett a munkáltatói jogokat

a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának fõtitkára gyakorolja.

(8) Hegybíró csak olyan személy lehet, aki

a) nem áll a 13. § (2) bekezdés c)–e) pontja szerinti kizáró ok hatálya alatt,

b) legalább középfokú mezõgazdasági szakirányú szakképzettséggel rendelkezik, valamint
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c) a közigazgatási alapvizsgát letette, vagy vállalja, hogy kinevezése esetén e vizsgát a Hegyközségek Nemzeti

Tanácsának fõtitkára által meghatározott határidõn – de megválasztásától számított legkésõbb egy éven – belül

leteszi.

(9) A (8) bekezdés c) pontja szerinti határidõ elmulasztása esetén a hegybíró foglalkoztatási jogviszonya megszûnik.

(10) A hegybírót munkájáért legalább a mindenkori minimálbér kétszeresének megfelelõ díjazás illeti meg.

(11) Egy személy a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának fõtitkára által meghatározott borszõlõültetvényt magába foglaló

területen látja el a hegybírói feladatokat. A hegybíró több hegyközség mûködési területére is kinevezhetõ azzal, hogy

a hegybíró részére megállapított mûködési területének le kell fednie az adott hegyközségek teljes mûködési területét

(körhegybíró). A körhegybíró az egy borvidéken fekvõ hegyközségek mûködési területére nevezhetõ ki. Egy

hegyközség területén a hegybírói feladatok ellátására több személy is kinevezhetõ, akiknek mûködési területét a

kinevezésben meg kell határozni, amely mûködési terület nem eshet egybe másik hegybíró mûködési területével.

(12) Ha a hegybírói tisztség megüresedik, az új hegybíró kinevezéséig a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának fõtitkára által

ideiglenes jelleggel kinevezett másik – a (8) bekezdés rendelkezéseinek megfelelõ – hegybíró látja el a hegybírói feladatokat.

Az így kinevezett ideiglenes hegybíróra a (11) bekezdés harmadik mondatában szereplõ korlátozást nem kell alkalmazni.

41. § Aki a szõlõ, must vagy bor származási bizonyítványát, vagy jogszabályban meghatározott, a hegybíró által kiadandó

más igazolását nem a jogszabályban meghatározott határidõig kérelmezi, az okiratokat csak 5000 forinttól 500 000

forintig terjedõ mulasztási bírság megfizetésével kaphatja meg. A hegybíró a bírság kiszabása során figyelembe veszi

a késedelem idõtartamát, az ügyfél késedelembe esésének gyakoriságát, továbbá származási bizonyítvány esetén

a kérelemben foglalt szõlõ, illetve bor értékét. A mulasztási bírság a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának bevétele.

25. Közigazgatási hatósági ügyekkel kapcsolatos szabályok

42. § (1) A hegybírónak és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának közigazgatási hatósági ügyekben való eljárására

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A hegybíró határozata ellen a Hegyközségek Nemzeti Tanácsához lehet fellebbezni.

(3) Közigazgatási hatósági ügyekben

a) hegyközségnél a hegybíró,

b) a Hegyközségek Nemzeti Tanácsánál a fõtitkár

jár el.

43. § (1) A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa közigazgatási hatósági ügyben eljáró tisztségviselõje, illetve ügyintézõje csak olyan

büntetlen elõéletû személy lehet, aki a közigazgatási alapvizsgát letette, vagy vállalja, hogy kinevezése esetén a vizsgát a

Hegyközségek Nemzeti Tanácsának fõtitkára által meghatározott határidõn – de kinevezésétõl számított legkésõbb egy

éven – belül leteszi. A határidõ elmulasztása esetén a tisztségviselõ, illetve ügyintézõ munkaviszonya megszûnik.

(2) A 38. § f) pontjában meghatározott ügyekben eljáró ügyintézõ csak olyan jogi végzettséggel rendelkezõ személy

lehet, aki felett a munkáltatói jogokat a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa elnöke gyakorolja.

(3) A szervezeti és mûködési szabályzatban kell meghatározni a közigazgatási hatósági ügyben eljáró személy kizárás

miatt vagy bármely más okból való akadályoztatása esetére a feltételeknek megfelelõ másik személy kijelölésére

vonatkozó szabályokat.

VII. FEJEZET

A HEGYKÖZSÉGI SZERVEZETEK MÛKÖDÉSE

26. Kapcsolatrendszer

44. § (1) A hegyközségek a Hegyközségek Nemzeti Tanácsát rendszeresen tájékoztatják tevékenységükrõl. A Hegyközségek

Nemzeti Tanácsa évente egy alkalommal értékeli a hegyközségi szervezetek és a hegybírók tevékenységét, és arról

tájékoztatja a minisztert.

(2) A hegyközségi szervezetek együttmûködnek az agrárkamara területi és országos szervezeteivel, valamint a gazdasági

és szakmai érdek-képviseleti szervezetekkel.

(3) A hegyközség a területét érintõ településrendezési és -fejlesztési feladatokban együttmûködik a területileg illetékes

helyi önkormányzat képviselõ-testületével.
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(4) A hegyközségi, valamint a szõlõ- és borgazdálkodás területén ellenõrzésre jogosult más szervezetek kötelesek

együttmûködni, ellenõrzéseik tapasztalatairól egymást kölcsönösen tájékoztatni.

45. § (1) A települési önkormányzatok, a területi és a központi közigazgatási szervek kötelesek együttmûködni a hegyközségi

szervezetekkel. Ennek során részükre a tevékenységükhöz szükséges tájékoztatást kötelesek megadni.

(2) A hegyközségeket érintõ jogi szabályozást, illetve más kormányzati döntést vagy települési önkormányzati rendelet

meghozatalát megelõzõen ki kell kérni az illetékes hegyközségi szervezet véleményét és észrevételeire érdemi választ

kell adni.

(3) A bortermeléssel kapcsolatos agrárpiaci beavatkozás elõtt ki kell kérni a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának

véleményét.

27. Gazdasági tevékenység

46. § (1) Hegyközségi szervezet gazdasági tevékenységet nem folytathat, gazdasági társaságnak nem lehet tagja és ilyen

társaságban részesedést nem szerezhet.

(2) A hegyközségi szervezet – tagjainak szolgáltatásokkal való ellátása céljából vagy más, gazdasági tevékenységet is

igénylõ feladata ellátása érdekében – nonprofit gazdasági társaságot alapíthat.

28. Pénzügyi források

47. § (1) A hegyközség bevételei:

a) a hegyközségi járulék,

b) az általa nyújtott szolgáltatásért fizetendõ díjak,

c) a részére törvény által átadott feladatok ellátásához szükséges, költségvetési pénzeszközök,

d) a tagokra a 34. § (5) bekezdésében vagy az alapszabályban meghatározott esetben kiszabott pénzbírságokból

származó bevételek,

e) az adományok,

f) pályázatból származó bevétel,

g) egyéb, az alapszabályban meghatározott bevételek.

(2) A hegyközségi járulék mértékét és felhasználásának célját a választmány javaslata alapján minden év május 31. napjáig

a közgyûlés határozza meg. A hegybíró a kivetett járulékot és annak esedékességét a járulékfizetésre kötelezettel

határozatban közli.

(3) A hegyközségi járulék alapját szõlészeti termelõ hegyközségi tag esetében az általa mûvelt szõlõültetvény területe

alapján, valamint a feldolgozott bormennyiség alapján kell megállapítani. Borászati termelõ hegyközségi tag esetében

a hegyközségi járulék alapját a feldolgozott bormennyiség alapján kell megállapítani azzal, hogy az a szõlészeti

termelõ által feldolgozott bormennyiség alapján megállapított járulékmérték kétszeresénél nem lehet több.

(4) A hegyközségi járulékot a tag az adózás szempontjából költségként számolhatja el. Meg nem fizetés esetén a járulékot

– a hegyközség javára – adók módjára kell behajtani.

(5) Adományt, valamint más vagyoni elõnyt csak olyan személytõl lehet elfogadni, aki a hegyközség tevékenységében

nem érdekelt.

48. § A hegyközségi tanács a borvidék területén mûködõ hegyközségek számára fenntartási hozzájárulás megállapításáról

dönthet. A fizetendõ fenntartási hozzájárulás megállapításáról és annak mértékérõl évente a hegyközségi tanács

határoz. A fenntartási hozzájárulás felhasználásának célját az alapszabályban kell meghatározni.

49. § (1) A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa feladatellátásának költségeit

a) a hegyközségi hozzájárulásból,

b) jogszabályban, illetve az állammal kötött szerzõdésekben rögzített, valamint pályázat alapján kapott forrásokból,

c) adományokból,

d) rendezvények bevételeibõl, és

e) egyéb, az alapszabályban meghatározott bevételekbõl

kell fedezni.
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(2) A hegyközségi hozzájárulás alapösszegét a fõtitkár javaslata alapján a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa határozza meg

a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa és az adott hegyközség közti megállapodás szerint a hegyközség által igényelt és

részére szolgáltatott feladatok költségigénye – ideértve a hegybíró mûködésével kapcsolatos költségeket is – alapján.

(3) A hegyközségi hozzájárulás kiegészítõ összegét a fõtitkár javaslata alapján a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

határozza meg, amely a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa mûködésének költségei, valamint a Hegyközségek Nemzeti

Tanácsa által meghatározott egyéb célok és feladatok ellátására szolgál.

(4) A hegyközségi hozzájárulás alapösszegét és kiegészítõ összegét minden év március 1-jéig kell megállapítani és közölni

a hegyközségekkel.

(5) A nem borvidéki településen mûködõ szõlészeti, illetve borászati termelõnek az általa mûvelt szõlõültetvény területe

alapján, valamint a feldolgozott bormennyiség alapján a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa által megállapított mértékû

hegyközségi járulékot kell fizetni a mûködése helye szerint illetékes hegyközség részére.

(6) Az (5) bekezdés szerinti hegyközségi járulék mértéke nem lehet több a szõlészeti, illetve a borászati termelõk számára

az adott évre megállapított hegyközségi járulék mértékének a hegyközségek területének nagyságával súlyozott

országos átlagánál. A fizetendõ hegyközségi járulék összegébõl le kell vonni a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és

Vidékfejlesztési Kamara részére tagdíj jogcímen az adott évre vonatkozóan fizetendõ összeget.

(7) Az Európai Gazdasági Térség valamely szerzõdõ államából továbbfeldolgozási célból behozott bormennyiség után

a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa által megállapított mértékû hegyközségi járulékot kell fizetni a feldolgozás helye

szerint illetékes hegyközség részére.

(8) A (7) bekezdés szerinti hegyközségi járulék mértéke nem lehet több a borászati termelõk számára az adott évre

megállapított hegyközségi járulék mértékének a hegyközségek területének nagyságával súlyozott országos átlagánál.

A fizetendõ hegyközségi járulék összegébõl le kell vonni azt az összeget, amelyet az Európai Gazdasági Térség

valamely szerzõdõ államában ilyen jogcímen a behozatalt megelõzõen kötelezõ jelleggel megfizettek, feltéve, hogy

azt nem igényelték vissza.

50. § (1) A hegybírók és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa fõtitkára által ellátott közigazgatási feladatok költségeihez az állam

a költségvetési törvényben meghatározott összegû hozzájárulást ad.

(2) A hegybíró, valamint a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának fõtitkára által lefolytatott közigazgatási hatósági ügyekben

– a 20. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel – igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

VIII. FEJEZET

A HEGYKÖZSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÁLLAMI TEVÉKENYSÉG

29. Törvényességi felügyelet

51. § (1) A hegyközségi szervezetek mûködése felett a miniszter törvényességi felügyeletet gyakorol.

(2) A miniszter ellenõrzi, hogy az alapszabály és más szabályzat megfelel-e a jogszabályoknak. A miniszter e jogkörébe

tartozó feladatait a hegyközségek esetében a mezõgazdasági igazgatási szerv útján látja el.

(3) A mezõgazdasági igazgatási szerv a hegyközség mûködésével kapcsolatban észlelt törvénysértés esetén

törvényességi felügyeleti intézkedést kezdeményez a miniszternél.

(4) Ha a hegyközségi szervezet mûködésének törvényessége másképp nem állítható helyre, a miniszter keresettel

fordulhat a törvényszékhez. A törvényszék

a) megsemmisíti a hegyközségi szervezet jogsértõ döntését és – szükség szerint – új döntés meghozatalát rendeli el;

b) a mûködés törvényességének helyreállítása céljából összehívja a hegyközségi szervezet legfõbb önkormányzati

szervét;

c) a hegyközségi szervezet tevékenységét felfüggesztheti, és felügyelõbiztost rendelhet ki, ha a mûködés

törvényessége másként nem biztosítható.

52. § (1) A mezõgazdasági igazgatási szerv ellenõrzi a hegybíró tevékenységét.

(2) Amennyiben a mezõgazdasági igazgatási szerv ellenõrzése során megállapítja, hogy a hegybíró tevékenységét nem

a jogszabályoknak megfelelõen látja el, vagy rendszeresen mulasztást követ el, kezdeményezi a Hegyközségek

Nemzeti Tanácsának fõtitkáránál a hegybíró felmentését.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 180. szám 37383



30. A testületi döntések felülvizsgálata

53. § (1) A jogsértõ testületi döntés felülvizsgálatát a hegyközségi szervezet bármely tagja kérheti a törvényszéktõl.

(2) A hegyközségi választmány rendtartási ügyben hozott döntésének felülvizsgálatát az a tag kérheti, akinek jogát vagy

jogos érdekét a döntés sérti.

(3) Perindítás elõtt a sérelmet szenvedett tag köteles a jogsértést bejelenteni a döntés meghozatalától számított tizenöt

napon belül az ellenõrzõ bizottságnak, amely további tizenöt napon belül állást foglalt, és errõl a tagot, valamint

a döntést meghozó testületet írásban értesíti.

(4) A keresetet az ellenõrzõ bizottság állásfoglalása kézhezvételétõl számított harminc napon belül a sérelmes döntést

hozó hegyközségi szervezet ellen kell megindítani. A keresetindításra nyitva álló határidõ jogvesztõ.

A keresetindításnak halasztó hatálya nincs, a törvényszék azonban a döntés végrehajtását felfüggesztheti.

(5) A törvényszék eljárására egyebekben a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény általános szabályait kell

alkalmazni.

IX. FEJEZET

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

31. Hegyközségek beolvadása

54. § (1) Az 5. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek nem megfelelõ hegyközség közgyûlésének a választmány javaslata alapján

2013. március 20-ig döntenie kell valamelyik szomszédos hegyközségbe történõ beolvadásról. Az átvevõ hegyközség

közgyûlésének a választmányának javaslata alapján jóvá kell hagyni a beolvadást. A beolvadás napját a beolvadó

hegyközség határozza meg, amely nem lehet késõbbi 2013. március 31-nél.

(2) Amennyiben 2013. március 31-ig nem történik meg a beolvadás, az 5. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek nem

megfelelõ hegyközség a területileg szomszédos, azonos borvidéken fekvõ legnagyobb hegyközségbe olvad be

2013. április 1-jén. A beolvadással kapcsolatos bírósági nyilvántartásba történõ bejegyzést az átvevõ hegyközségnek

kell kezdeményeznie.

32. A hegyközségi szervezetek tisztújítása

55. § (1) A hegyközségek – az 5. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek nem megfelelõ hegyközség kivételével – e törvény

szerinti testületeinek tagjait, illetve tisztségviselõit, valamint a 6. § (2) bekezdés d) pontja szerinti küldötteket e törvény

hatálybalépését követõen megtartott elsõ közgyûlésen, de legkésõbb 2013. március 31-ig – a 6. § (5), valamint

(7) bekezdése szerint – kell megválasztani.

(2) A hegyközségekrõl szóló 1994. évi CII. törvény alapján mûködõ hegyközségek törvény, alapszabály vagy más

szabályzat alapján felállított testületi szerveiben viselt tagság, illetve tisztségviselõi megbízatás – a hegybírók

megbízatásának kivételével – az új testületi tagok, illetve tisztségviselõk megválasztásával, de legkésõbb

2013. március 31-én megszûnik.

56. § (1) A hegyközségi tanácsok e törvény szerinti igazgatóválasztmányának tagjait, illetve elnökét, valamint a 24. §

(2) bekezdése szerinti küldötteket legkésõbb 2013. július 31-ig kell megválasztani.

(2) A hegyközségekrõl szóló 1994. évi CII. törvény alapján mûködõ hegyközségi tanácsok törvény, alapszabály vagy más

szabályzat alapján felállított testületi szerveiben viselt tagság, illetve tisztségviselõi megbízatás az új testületi tagok,

illetve tisztségviselõk megválasztásával, de legkésõbb 2013. július 31-én megszûnik.

57. § (1) A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa elnökségét, elnökét és alelnökét 2013. november 30-ig a kell megválasztani.

(2) A hegyközségekrõl szóló 1994. évi CII. törvény alapján mûködõ Hegyközségek Nemzeti Tanácsának törvény,

alapszabály vagy más szabályzat alapján felállított testületi szerveiben viselt tagság, illetve tisztségviselõi megbízatás

az új testületi tagok, illetve tisztségviselõk megválasztásával, de legkésõbb 2013. november 30-án megszûnik.

(3) A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa fõtitkári tisztségére a pályázatot 2013. október 30-ig kell kiírni, és a fõtitkárt

2013. november 30-ig meg kell választani. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa fõtitkárának megválasztásával a korábbi

fõtitkár megbízatása megszûnik.
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33. A hegybírók kinevezése

58. § (1) A hegyközség választmányának 2013. május 1-ig ki kell írnia a hegybíró tisztség betöltésére szóló pályázatot.

A választmánynak a beérkezett pályázatokat 2013. június 15-ig értékelnie kell, és javaslatot kell tennie a Hegyközségek

Nemzeti Tanácsa felé a hegybíró személyére.

(2) 2013. július 15-ig a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa fõtitkárának ki kell neveznie a hegybírókat.

(3) A (2) bekezdés szerinti kinevezésig az e törvény hatálybalépése napján hivatalban lévõ hegybírók gondoskodnak az e

törvényben a hegybírók részére meghatározott feladatok ellátásáról. Megbízatásuk az új hegybírók kinevezésével

megszûnik.

34. A hegyközségek ellenõrzése

59. § A mezõgazdasági igazgatási szerv ellenõrzi a hegyközségeknek e törvény hatályba lépésétõl végzett tevékenységét,

és 2013. december 31-ig jelentést készít a miniszternek.

X. FEJEZET

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

35. Névhasználat

60. § A hegyközség elnevezés használatára csak az e törvény rendelkezései szerint megalakult szervezet jogosult.

36. Felhatalmazó rendelkezések

61. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a mezõgazdasági igazgatási szervet rendeletben kijelölje.

(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy

a) a hegyközségi tagok, az adatszolgáltatásra kötelezettek, a hegyközségek és a hegyközségi tanácsok

adatszolgáltatásának rendjét,

b) a származási bizonyítvány kiadásának rendjét,

c) az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben a hegyközségi szervezetek által lefolytatott egyes eljárások

igazgatási szolgáltatási díjainak mértékét és megfizetésének rendjét,

d) a hegybíró, a titkár és a fõtitkár tevékenységének ellenõrzési szabályait rendeletben állapítsa meg.

37. Hatályba léptetõ és hatályon kívül helyezõ rendelkezések

62. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 30. §, a 38. § c) pontja és a 40. § (2) bekezdésének d) pontja, 2013. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) Hatályát veszti a hegyközségekrõl szóló 1994. évi CII. törvény.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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2012. évi CCXX. törvény

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény

módosításáról*

1. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban:

Harmtv.) 28. §-a a következõ (3)–(11) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Egyéb célból kaphat tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár is, akinek beutazásához és

tartózkodásához magyarországi befektetéseire tekintettel nemzetgazdasági érdek fûzõdik, és teljesíti a 13. §

(1) bekezdés a), valamint c)–i) pontjában foglalt feltételeket.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak alkalmazásában nemzetgazdasági érdeknek kell tekinteni különösen, ha

a) a harmadik országbeli állampolgár kérelmezõ igazolja, hogy õ, vagy a többségi tulajdonában álló gazdasági társaság

legalább 250 000 euro névértékben rendelkezik olyan vállalkozás által kibocsátott, legalább ötéves futamidejû

értékpapírral, amely vállalkozás megfelel az alábbi feltételek mindegyikének:

aa) kizárólag az államháztartásért felelõs miniszter által rendeletben meghatározott feltételekkel 250 000 euro

névértékû, erre a célra kibocsátott, legalább ötéves futamidejû, kamatszelvény nélküli olyan magyar államkötvénybe

fektet be, amely államkötvény vonatkozásában a kibocsátó azt vállalja, hogy a futamidõ végén a névértéket fizeti

vissza, és a kötvény kamattal csökkentett, diszkont árfolyamon kerül kibocsátásra, ahol a diszkont kamatláb a kötvény

kibocsátásakor az öt évhez legközelebb álló hátralévõ futamidejû, euróban denominált, magyar állam által kibocsátott

kötvény másodpiaci hozamánál 1,5 százalékponttal alacsonyabb, de legalább 2 százalék,

ab) szerzõdéses jogviszonyban áll az aa) alpontban meghatározott tevékenység vonatkozásában az Államadósság

Kezelõ Központ Zrt.-vel,

ac) kizárólag névre szóló értékpapírt bocsát ki, és

ad) az adott ország joga szerint rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi engedéllyel, és

b) a kérelmezõ csatolja az a) pont szerinti vállalkozás arra vonatkozó – végleges és visszavonhatatlan – nyilatkozatát,

hogy a kérelmezõ tartózkodási engedélye kiadásától számított 45 napon belül a kérelmezõ befizetésébõl lejegyzi

az a) pont aa) alpontja szerinti államkötvényt, legalább 250 000 euro névértékben.

(5) A (4) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározott szerzõdés megkötésére az Országgyûlés gazdasági ügyekért

felelõs állandó bizottsága által jóváhagyott vállalkozás jogosult.

(6) Az Országgyûlés gazdasági ügyekért felelõs állandó bizottsága országonként csak egy vállalkozást hagyhat jóvá.

(7) Az (5) bekezdés szerinti jóváhagyást vissza kell vonni, különösen ha a vállalkozás valótlan adatot szolgáltat, vagy

a lejegyzési kötelezettségét megszegi.

(8) Az Országgyûlés gazdasági ügyekért felelõs állandó bizottsága a jóváhagyás visszavonásáról értesíti

az idegenrendészeti hatóságot és az Államadósság Kezelõ Központ Zrt.-t. A jóváhagyás visszavonása esetén

az Államadósság Kezelõ Központ Zrt. a (4) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti szerzõdést felmondja.

(9) A tartózkodási jogosultság ellenõrzése céljából a vállalkozás minden hónap tizedik napjáig összesített

adatszolgáltatást nyújt az idegenrendészeti hatóság részére, amely adatszolgáltatás tartalmazza a tárgyhónapban

kibocsátott értékpapírok számát, az értékpapírok tulajdonosainak, valamint gazdasági társaság esetén annak többségi

tulajdonosának természetes személyazonosító adatait, továbbá a vállalkozás által lejegyzett államkötvények számát,

valamint azt, hogy a lejegyzés mely kérelmezõk befizetéseibõl történt. Az idegenrendészeti hatóság a vállalkozás által

szolgáltatott adatokat 6 évig kezeli.

(10) A tartózkodási engedélyt vissza kell vonni akkor is, ha hozzá kapcsolódó állampapír lejegyzése a (4) bekezdés

b) pontjában elõírt határidõn belül nem történt meg.

(11) A (3) bekezdésben meghatározott eljárásban – a törvényben meghatározott személyes megjelenési kötelezettség

kivételével – a jogi képviselet kötelezõ.”

2. § A Harmtv. 35. § (1) bekezdése a következõ e) és f) ponttal egészül ki:

[35. § (1) Magyarországon történõ letelepedés céljából nemzeti letelepedési engedélyt – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel –

az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki tartózkodási engedéllyel vagy ideiglenes letelepedési engedéllyel

rendelkezik, és]

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. december 11-i ülésnapján fogadta el.
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„e) a kérelem benyújtását közvetlenül megelõzõen legalább hat hónapja rendelkezik az e törvény 28. § (3) bekezdése

alapján kiadott tartózkodási engedéllyel;

f) a kérelem benyújtását közvetlenül megelõzõen legalább hat hónapja rendelkezik tartózkodási engedéllyel és

letelepedéséhez nemzetgazdasági érdek fûzõdik.”

3. § A Harmtv. 111. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Felhatalmazást kap az államháztartásért felelõs miniszter, hogy rendeletben szabályozza a 28. § (4) bekezdés

a) pont aa) alpontjában meghatározott államkötvény kibocsátásának részletes szabályait.”

4. § Ez a törvény a kihirdetést követõ napon lép hatályba.

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

2012. évi CCXXI. törvény

a Magyar Mûvészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerõsítése érdekében szükséges

törvénymódosításokról, valamint egyéb kulturális tárgyú törvények módosításáról*

1. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló

1995. évi LXVI. törvény módosítása

1. § A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban:

Ltv.) 3. § t) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazása során)

„t) önkormányzati hivatal: a fõpolgármesteri hivatal, a polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati hivatal, a közös

önkormányzati hivatal, a társult képviselõ-testületek közös hivatala és a nemzetiségi önkormányzat hivatala.”

2. § (1) Az Ltv. 35. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) Az 1944–1989 között mûködött Magyar Dolgozók Pártja (MDP) és jogelõdei, Magyar Szocialista Munkáspárt

(MSZMP), ezek társadalmi szervezetei (Magyar Partizánszövetség, Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége,

Magyar Nõk Demokratikus Szövetsége, Magyar Nõk Országos Tanácsa), ifjúsági szervezetei (Magyar Demokratikus

Ifjúsági Szövetség, Dolgozó Ifjúság Szövetsége, Kommunista Ifjúsági Szövetség, Népi Kollégiumok Országos

Szövetsége, Magyar Úttörõk Szövetsége), valamint a Szakszervezetek Országos Tanácsa, a szakszervezeti tanácsok és

ágazati szakszervezetek iratai az állam tulajdonát képezik. Az iratok õrzési helye a Magyar Nemzeti Levéltár Országos

Levéltára.”

(2) Az Ltv. a következõ 37. §-sal egészül ki:

„37. § (1) A 2012. január 1. napjával állami tulajdonba került, a Magyar Nemzeti Levéltár tagintézményeinek

elhelyezéséül szolgáló ingatlanok, ingatlanrészek térítésmentesen a Magyar Nemzeti Levéltár vagyonkezelésébe

kerülnek. A vagyonkezelõi jogviszonyra egyebekben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-vel kötendõ

vagyonkezelési szerzõdésben foglaltak az irányadók.

(2) A Magyar Nemzeti Levéltár tagintézményei által levéltári célra használt önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlanok

esetében a Magyar Nemzeti Levéltárat ingyenes használati jog illeti meg.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. december 17-i ülésnapján fogadta el.
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2. Szent István államalapításának emlékérõl és a Szent Koronáról szóló 2000. évi I. törvény módosítása

3. § A Szent István államalapításának emlékérõl és a Szent Koronáról szóló 2000. évi I. törvény 5. § (1) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Testület tagja a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyûlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke,

a Kúria elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és a Magyar Mûvészeti Akadémia elnöke. A Testület elnöke

a köztársasági elnök. A Testület elnökének akadályoztatása esetén az elnöki feladatokat a Testület korelnöke látja el.”

3. Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló

2008. évi XCIX. törvény módosítása

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

(a továbbiakban: Emtv.) 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény hatálya kiterjed)

„a) az elõadó-mûvészeti szervezetekre és az elõadó-mûvészeti szakmai érdek-képviseleti szervezetekre,”

5. § Az Emtv. 5. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A NEÉT tagjai:

a) a nyilvántartásba vett elõadó-mûvészeti szervezetek által delegált 11 fõ, amelybõl 4 fõt a színházmûvészet, 2 fõt

a báb- és cirkuszmûvészet, 1 fõt a független színházmûvészet, 2 fõt a táncmûvészet, 2 fõt a zenemûvészet területérõl

kell jelölni,

b) a nyilvántartásba vett elõadó-mûvészeti szakmai érdek-képviseleti szervezetek által delegált 3 fõ,

c) a Magyar Mûvészeti Akadémia által delegált 1 fõ,

d) a megyei jogú városi önkormányzatok által delegált 2 fõ, Budapest Fõváros Önkormányzata által delegált 1 fõ,

az országos nemzetiségi önkormányzatok által delegált 1 fõ,

e) az elõadó-mûvészeti felsõoktatási intézmények által delegált 3 fõ, valamint

f) az országosan reprezentatív mûvészeti szakszervezetek által delegált 2 fõ.”

6. § Az Emtv. 5/B. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A bizottság)

„i) közremûködik a területét érintõ, a 19. § (1) bekezdése, valamint a 20. § (3) bekezdése szerinti pályázatok

szempontrendszerének szakmai elõkészítésében, valamint”

7. § Az Emtv. 6. §-át megelõzõ alcím címe helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az elõadó-mûvészeti szervezetek mûködésével összefüggõ közigazgatási hatósági és szolgáltatási

feladatokat ellátó szervezet”

8. § Az Emtv. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az elõadó-mûvészeti szervezetek mûködésével összefüggõ közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat

kormányrendeletben kijelölt szerv (a továbbiakban: kijelölt szerv) látja el. Ennek keretében:

a) az állam által fenntartott és az e törvény szerint támogatást igénylõ elõadó-mûvészeti szervezetekrõl, valamint

az ágazati érdekegyeztetésben részt vevõ elõadó-mûvészeti szakmai érdek-képviseleti szervezetekrõl, azok

jogszabályban meghatározott adatairól hatósági nyilvántartást vezet,

b) ellenõrzi a nyilvántartott elõadó-mûvészeti szervezetek e törvény szerinti kötelezettségeinek teljesítését, amely

ellenõrzés kiterjed a hatósági ellenõrzésre és a támogatások rendeltetésszerû felhasználására is,

c) igazolja a támogatások igénybevételére vonatkozó jogosultságot, valamint kiállítja az adókedvezményekre

jogosító, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 38. pontja szerinti támogatási

igazolást,

d) elõadó-mûvészeti adatszolgáltatási tevékenységet végez,

e) ellátja a NEÉT és a bizottságok mûködtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat, gondoskodik a bizottsági

feladatok ellátásához szükséges adatok és információk rendelkezésre bocsátásáról,

f) ellátja az e törvényben vagy e törvény felhatalmazása alapján más jogszabályban meghatározott egyéb feladatokat.”
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9. § Az Emtv. 7. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A nyilvántartás tartalmazza)

„b) az elõadó-mûvészeti szervezet

ba) mûvészeti tevékenységének jellege szerinti megjelölését: színház, zenekar, énekkar, balettegyüttes, táncegyüttes,

bb) mûvészeti tevékenységének sajátos jellege szerinti típusmegjelölését: többtagozatos színház, bábszínház,

gyermek- és ifjúsági színház, kamarazenekar, kamara-szimfonikus zenekar, szimfonikus zenekar, népi koncertzenekar,

big band, kamarakórus,

bc) mûködése szerinti típusmegjelölését: független színház, produkciós színház, befogadó színház, szabadtéri színház,

nemzetiségi színház, valamint

bd) fenntartójának nevét, szervezeti formáját, székhelyét, fenntartó hiányában az alapító, illetve a képviselõ nevét,

lakcímét,”

10. § Az Emtv. 13. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az állam és az önkormányzati fenntartású elõadó-mûvészeti szervezet közötti közszolgáltatási szerzõdés

megkötéséhez a fenntartó önkormányzat elõzetes egyetértése szükséges. Az önkormányzat és az állami fenntartású

elõadó-mûvészeti szervezet közötti közszolgáltatási szerzõdés megkötéséhez az állami fenntartó elõzetes egyetértése

szükséges.”

11. § Az Emtv. 19. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A pályázati felhívás az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben rögzítetteken

túl tartalmazza a pályázat elbírálásának részletes szempontrendszerét is.

(2a) A pályázatokról történõ döntés megalapozásához a miniszter az érintett bizottság – az (1) bekezdés szerinti

elõadó-mûvészeti szervezetek szakmai érdek-képviseleti szervezetei által véleményezett – javaslata

figyelembevételével szakmai kuratóriumot kér fel. A döntésre a szakmai kuratórium – a részletes bírálati

szempontrendszer szerinti értékelésen alapuló – elõterjesztése alapján az érintett bizottság tesz javaslatot.

A javaslattól eltérõ döntését a miniszter köteles megindokolni.”

12. § Az Emtv. a következõ 43/C. §-sal egészül ki:

„43/C. § A 43/A–43/B. § alapján balettmûvészeti életjáradékra nem jogosult, elõadó-mûvészeti tevékenységet folytató

személyek számára jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén elõadó-mûvészeti járadék állapítható

meg.”

13. § (1) Az Emtv. 44. § 16. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

„16. hangverseny: klasszikus, kortárs komolyzenei zenemûvek – ideértve az operát és a klasszikus operettet is –,

továbbá jazz mûfajú és népi eredetû zenemûvek személyes elõadó-mûvészi teljesítménnyel, közönség jelenlétében

történõ nyilvános bemutatása, amelyben a közremûködõ zenekar vagy énekkar az e törvényben az érintett

szervezettípus tekintetében meghatározott létszámot eléri vagy meghaladja,”

(2) Az Emtv. 44. § 32. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

„32. szimfonikus zenekar: hangversenyeken zenemûveket játszó elõadó-mûvészeti szervezet, amelynek az

elõadásonkénti létszáma legalább 56 fõ, illetve amennyiben az elõadott mû vagy mûvek jellege, vagy ifjúsági, iskolai

hangverseny esetében a helyszín igazolt befogadóképessége indokolja, legalább a 18. és a 20. pontban

meghatározott alsó létszám-határ,”

14. § Az Emtv. 47. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)

„a) jelölje ki az elõadó-mûvészeti szervezetek mûködésével összefüggõ közigazgatási hatósági és szolgáltatási

feladatokat ellátó szervezetet,”

15. § Az Emtv. 47. § (1) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)

„d) határozza meg az egyes elõadó-mûvészeti tevékenységet folytatók járadéka igénybevételének feltételeit.”
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16. § Az Emtv.

a) 5/A. § (5) bekezdésében az „az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv” szövegrész helyébe az „a 6. §

(1) bekezdése szerint kijelölt szerv” szöveg,

b) 6. § (3) bekezdésében, 23. § (5) bekezdésében az „Az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv” szövegrész helyébe

az „A kijelölt szerv” szöveg,

c) 7. § (1) bekezdésében, 7. § (4) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében, 15. § (3) bekezdésében, 16. §

(5) bekezdésében, 17. § (5) bekezdésében, 23. § (1) bekezdésében, 23. § (4) bekezdésében, 24. § (3) bekezdés

d) pontjában és 39. § (9) bekezdésében az „az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv” szövegrész helyébe az

„a kijelölt szerv” szöveg,

d) 9. § (1) bekezdésében és 23. § (2) bekezdésében az „az elõadó-mûvészeti államigazgatási szervnek” szövegrész

helyébe az „a kijelölt szervnek” szöveg,

e) 39. § (9) bekezdésében a „nyilvántartásba vett elõadó-mûvészeti szervezet” szövegrész helyébe a „munkáltatói

jogkör gyakorlója” szöveg,

f) 40. § (1) bekezdésében a „továbbá a jogász, illetve a közgazdász oklevéllel” szövegrész helyébe a „vagy jogász

vagy közgazdász oklevéllel” szöveg,

g) 40. § (2) bekezdésében az „elõadó-mûvészeti szervezetnél” szövegrész helyébe az „önállóan gazdálkodó

elõadó-mûvészeti szervezetnél” szöveg

lép.

17. § Hatályát veszti az Emtv. 47. § (2) bekezdés g) pontja.

4. A Magyar Mûvészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosítása

18. § A Magyar Mûvészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (a továbbiakban: MMA tv.) 7. § (3) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az MMA rendes tagjainak száma nem lehet több 250 fõnél.”

19. § Az MMA tv. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„11. § (1) Az MMA – a 4. § (2) bekezdés p) pontja alapján – a rendes és a levelezõ tagok magyar mûvészeti életben

nyújtott kimagasló szellemi, alkotói teljesítményét és köztestületi munkáját havi életjáradék folyósításával is elismeri;

elhalálozásuk esetén annak meghatározott hányada hozzátartozói ellátásként (özvegyi és árvaellátásként)

folyósítható.

(2) A tagság jelen törvényben nem szabályozott feltételeirõl és az ajánlás, valamint a választás részletes szabályairól

e törvény keretei között az MMA Alapszabálya rendelkezik.”

20. § Az MMA tv. 18. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A köztestületi vagyonkezelés és a köztestület gazdálkodásának törvényességét, a vagyonkezelés és gazdálkodás során

e törvény céljainak érvényesülését öttagú felügyelõ testület ellenõrzi. A felügyelõ testület tagja büntetlen elõéletû, az

országgyûlési képviselõk választásán választható magyar állampolgár lehet. A felügyelõ testület egy tagját a Kormány, egy

tagját az Országgyûlés kulturális ügyekért felelõs bizottsága nevezi ki és hívja vissza, további három tagját a közgyûlés

választja és hívja vissza. A közgyûlés egy tagot a rendes tagjai közül választ. A felügyelõ testület tagjainak megbízatása öt

évre szól. A felügyelõ testület tagjai a felügyelõ testület megbízatásának idejére maguk közül elnököt választanak.”

21. § Az MMA tv. 26. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„26. § (1) Az elnököt a miniszteri illetménnyel azonos mértékû díjazás, a fõtitkárt a közigazgatási államtitkári

illetménnyel azonos mértékû javadalmazás, valamint évente 40 munkanap szabadság illeti meg. Egyéb juttatásaik

tekintetében a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló

törvényben, továbbá az állami vezetõk és az államigazgatási szervek köztisztviselõi számára biztosított juttatásokról

és azok feltételeirõl szóló kormányrendeletben foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni. Az elnök és a fõtitkár

az Alapszabályban rögzített feltételek szerint költségtérítésben részesül.

(2) Az (1) bekezdésben nem említett tisztségviselõk a tevékenységükért az Alapszabályban rögzített feltételek szerint

díjazásban és költségtérítésben részesülhetnek.

(3) A tisztségviselõk számára nyújtott személyi jellegû juttatás mértéke közérdekbõl nyilvános adat.”
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22. § Az MMA tv. 28. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„28. § (1) Az MMA a közfeladatai szervezését, valamint a költségvetési fejezeti és az MMA által irányított költségvetési

szervekkel kapcsolatos, a köztestület közfeladatai ellátásával összefüggõ igazgatási, gazdálkodási, így különösen

pénzügyi, vagyonkezelési és ellenõrzési feladatokat az MMA által irányított költségvetési szerv (a továbbiakban: MMA

Titkársága) látja el. Az MMA Titkárságának a közfeladat szervezési, igazgatási és gazdálkodási feladatokat ellátó

alkalmazottja – a fõtitkárt is beleértve – közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselõ és közszolgálati ügykezelõ.

(2) Az MMA Titkársága feladatait az alapító okirata rögzíti, amelyet az MMA elnöke ad ki.

(3) Az MMA által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottra – az MMA Titkárságának a közfeladat szervezési,

igazgatási és gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselõje, közszolgálati ügykezelõje, illetve munkavállalója

kivételével – a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”

23. § (1) Az MMA tv. 30. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Az MMA az alakuló közgyûlést követõen tagválasztásra köteles, akként, hogy az MMA rendes tagjainak száma

2012. december 31-ig lehetõleg elérje a 200 fõt.”

(2) Az MMA tv. 30. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A (6) bekezdés szerint 2012. december 31-ig kinevezett és megválasztott felügyelõ testületi tagok megbízatása

2014. május 31. napján megszûnik. Az új felügyelõ testületi tagokat 2014. május 31-ig kell kinevezni, megválasztani

a Magyar Mûvészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerõsítése érdekében szükséges

törvénymódosításokról, valamint egyéb kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXI. törvénnyel

megállapított 18. § (1) bekezdése szerint, 2014. június 1-jei hatállyal. Az új felügyelõ testület 2014. július 30-ig köteles

az ügyrendjének megállapítására, amelyet az új testület alakuló ülését követõ elsõ közgyûlés hagy jóvá.”

24. § Az MMA tv. IV. Fejezete a következõ alcímmel egészül ki:

„9/A. Felhatalmazó rendelkezés
28/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a rendes és a levelezõ tagokat megilletõ életjáradék mértékét,

a folyósítására vonatkozó részletes szabályokat, valamint az életjáradékban részesített tag elhalálozása esetén

megállapítható hozzátartozói ellátásokra vonatkozó szabályokat rendeletben állapítsa meg.”

5. Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 3–6. §, a 9–13. §, a 17–22. §, a 23. § (2) bekezdése és a 24. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 7–8. §, a 14. § és a 16. § 2013. január 2-án lép hatályba.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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2012. évi CCXXII. törvény

az Európai Uniónak a Tanács keretében ülésezõ tagállamai között az Európai Unió érdekében

kicserélt minõsített adatok védelmérõl szóló Megállapodás kihirdetésérõl*

1. § Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad az Európai Uniónak a Tanács keretében ülésezõ tagállamai között

az Európai Unió érdekében kicserélt minõsített adatok védelmérõl szóló Megállapodás (a továbbiakban:

Megállapodás) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyûlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles angol és magyar nyelvû szövege a következõ:

„AGREEMENT

between the Member States of the European Union, meeting within the Council, regarding the protection

of classified information exchanged in the interests of the European Union

THE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, MEETING WITHIN

THE COUNCIL,

Whereas:

(1) The Member States of the European Union (hereinafter referred to as ‘the Parties’) recognise that full and effective consultation

and cooperation may require the exchange of classified information among them in the interests of the European Union, and

between them and European Union institutions or agencies, bodies or offices established by the latter.

(2) The Parties share the common desire to contribute to putting in place a coherent and comprehensive general

framework for the protection of classified information originating in the Parties in the interests of the European Union,

in European Union institutions, or in agencies, bodies or offices established by the latter or received from third States

or international organisations in this context.

(3) The Parties are conscious that access to and exchanges of such classified information require appropriate security

measures for its protection,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1
The purpose of this Agreement is to ensure the protection by the Parties of classified information:

(a) originating in European Union institutions, or in agencies, bodies or offices established by the latter and provided

to or exchanged with the Parties;

(b) originating in the Parties and provided to or exchanged with European Union institutions, or agencies, bodies or

offices established by the latter;

(c) originating in the Parties in order to be provided or exchanged between them in the interests of the European

Union and marked to indicate that it is subject to this Agreement;

(d) received by European Union institutions or agencies, bodies or offices established by the latter from third States

or international organisations and provided to or exchanged with the Parties.

Article 2
For the purposes of this Agreement, ‘classified information’ shall mean any information or material, in any form, the

unauthorised disclosure of which could cause varying degrees of prejudice to the interests of the European Union, or

of one or more of the Member States, and which bears one of the following EU classification markings or a

corresponding classification marking as set out in the Annex:

– ‘TR�S SECRET UE/EU TOP SECRET’. This marking is applied to information and material the unauthorised

disclosure of which could cause exceptionally grave prejudice to the essential interests of the European Union or

of one or more of the Member States.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. december 17-ei ülésnapján fogadta el.
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– ‘SECRET UE/EU SECRET’. This marking is applied to information and material the unauthorised disclosure of which

could seriously harm the essential interests of the European Union or of one or more of the Member States.

– ‘CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL’. This marking is applied to information and material the unauthorised

disclosure of which could harm the essential interests of the European Union or of one or more of the Member

States.

– ‘RESTREINT UE/EU RESTRICTED’. This marking is applied to information and material the unauthorised disclosure

of which could be disadvantageous to the interests of the European Union or of one or more of the Member

States.

Article 3
1. The Parties shall take all appropriate measures in accordance with their respective national laws and regulations to

ensure that the level of protection afforded to classified information subject to this Agreement is equivalent to that

afforded by the security rules of the Council of the European Union for protecting EU classified information bearing a

corresponding classification marking as set out in the Annex.

2. Nothing in this Agreement shall cause prejudice to the national laws and regulations of the Parties regarding public

access to documents, the protection of personal data or the protection of classified information.

3. The Parties shall notify the depositary for this Agreement of any changes to the security classifications set out in the

Annex. Article 11 shall not apply to such notifications.

Article 4
1. Each Party shall ensure that classified information provided or exchanged under this Agreement is not:

(a) downgraded or declassified without the prior written consent of the originator;

(b) used for purposes other than those established by the originator;

(c) disclosed to any third State or international organisation without the prior written consent of the originator and

an appropriate agreement or arrangement for the protection of classified information with the third State or

international organisation concerned.

2. The principle of originator consent shall be respected by each Party in accordance with its constitutional requirements,

national laws and regulations.

Article 5
1. Each Party shall ensure that access to classified information is granted on the basis of the need-to-know principle.

2. The Parties shall guarantee that access to classified information bearing the classification marking ‘CONFIDENTIEL

UE/EU CONFIDENTIAL’ or above or a corresponding classification marking as set out in the Annex is granted only to

individuals who hold an appropriate security clearance or who are otherwise duly authorised by virtue of their

functions in accordance with national laws and regulations.

3. Each Party shall ensure that all individuals granted access to classified information are informed of their responsibilities

to protect such information in accordance with the appropriate security regulations.

4. Upon request, the Parties shall, in accordance with their respective national laws and regulations, provide mutual

assistance in carrying out security investigations relating to security clearances.

5. In accordance with its national laws and regulations, each Party shall ensure that any entity under its jurisdiction which

may receive or generate classified information is appropriately security cleared and is capable of providing suitable

protection, as provided for in Article 3(1), at the appropriate security level.

6. Within the scope of this Agreement, each Party may acknowledge the personnel and facility security clearances issued

by another Party.

Article 6
The Parties shall ensure that all classified information within the scope of this Agreement transmitted, exchanged or

transferred within or between any of them shall be appropriately protected, as provided for in Article 3(1).

Article 7
Each Party shall ensure that appropriate measures are implemented for the protection, as provided for in Article 3(1), of

classified information processed, stored or transmitted in communication and information systems. Such measures

shall ensure the confidentiality, integrity, availability and, where applicable, non-repudiation and authenticity of
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classified information as well as an appropriate level of accountability and traceability of actions in relation to that

information.

Article 8
The Parties shall provide one another, upon request, with relevant information about their respective security rules

and regulations.

Article 9
1. The Parties shall take all appropriate measures, in accordance with their respective national laws and regulations, to

investigate cases where it is known or where there are reasonable grounds for suspecting that classified information

within the scope of this Agreement has been compromised or lost.

2. A Party which discovers a compromise or loss shall, through the appropriate channels, immediately inform the

originator of such an occurrence and subsequently inform the originator of the final results of the investigation and of

the corrective measures taken to prevent a recurrence. Upon request, any other relevant Party may provide

investigative assistance.

Article 10
1. This Agreement shall not affect existing agreements or arrangements on the protection or exchange of classified

information entered into by any Party.

2. This Agreement shall not preclude the Parties from entering into other agreements or arrangements relating to the

protection and exchange of classified information originated by them, provided that such agreements or

arrangements do not conflict with this Agreement.

Article 11
This Agreement may be amended by written agreement between the Parties. Any amendment shall enter into force

upon notification pursuant to Article 13(2).

Article 12
Any dispute between two or more Parties relating to the interpretation or application of this Agreement shall be

settled through consultations between the Parties concerned.

Article 13
1. The Parties shall notify the Secretary-General of the Council of the European Union of the completion of the internal

procedures necessary for the entry into force of this Agreement.

2. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following notification to the Secretary-

General of the Council of the European Union of the completion of the internal procedures necessary for its entry into

force by the last Party to take this step.

3. The Secretary-General of the Council of the European Union shall act as depositary for this Agreement which shall be

published in the Official Journal of the European Union.

Article 14
This Agreement is drawn up in a single original in the Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish,

French, German, Greek, Hungarian, Irish, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak,

Slovenian, Spanish and Swedish languages, all 23 texts being equally authentic.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Representatives of the Governments of the Member States, meeting within

the Council, have signed this Agreement.

Done at Brussels on the fourth day of May in the year two thousand and eleven.
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Voor de regering van het Koninkrijk België  
Pour le gouvernement du Royaume de Belgique  
Für die Regierung des Königreichs Belgien  

      
Za vládu eské republiky  
For Kongeriget Danmarks regering 
Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland  
Eesti Vabariigi valitsuse nimel  
Thar ceann Rialtas na hÉireann  
For the Government of Ireland  

      
Por el Gobierno del Reino de España  
Pour le gouvernement de la République française  
Per il Governo della Repubblica italiana  

      
Latvijas Republikas vald bas v rd   
Lietuvos Respublikos Vyriausyb s vardu  
Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg  
A Magyar Köztársaság kormánya részér l 
G all-Gvern ta’ Malta  
Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden  
Für die Regierung der Republik Österreich  
W imieniu Rz du Rzeczypospolitej Polskiej 
Pelo Governo da República Portuguesa  
Pentru Guvernul României  
Za vlado Republike Slovenije  
Za vládu Slovenskej republiky 
Suomen tasavallan hallituksen puolesta  
För Republiken Finlands regering  
För Konungariket Sveriges regering  
For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 



(1) ‘Diffusion Restreinte/Beperkte Verspreiding’ is not a security classification in Belgium. Belgium handles and protects

‘RESTREINT UE/EU RESTRICTED’ information in a manner no less stringent than the standards and procedures

described in the security rules of the Council of the European Union.

(2) Germany: VS = ‘Verschlusssache’.

(3) France does not use the classification ‘RESTREINT’ in its national system. France handles and protects ‘RESTREINT

UE/EU RESTRICTED’ information in a manner no less stringent than the standards and procedures described in the

security rules of the Council of the European Union.

(4) Sweden: the security classification markings in the top row are used by the defence authorities and the markings in the

bottom row by other authorities.
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EU 
TRES SECRET UE/EU 
TOP SECRET 

SECRET UE/ EU SECRET CONFIDENTIEL UE/ EU 
CONFIDENTIAL 

RESTREINT UE/ EU 
RESTRICTED 

Belgium Très Secret (Loi 
11.12.1998) 
Zeer Geheim (Wet 
11.12.1998) 

Secret (Loi 11.12.1998) 
Geheim (Wet 11.12.1998) 

Confidentiel (Loi 11.12.1998) 
Vertrouwelijk (Wet 11.12.1998) 

lásd a lenti lábjegyzet1 

Bulgaria C po o ce Ce      
Czech Republic P ísn  tajné Tajné D v rné Vyhrazené 
Denmark Yderst hemmeligt Hemmeligt Fortroligt Til tjenestebrug 

Germany STRENG GEHEIM GEHEIM VS2  — VERTRAULICH VS —NUR FÜR DEN 
DIENSTGEBRAUCH 

Estonia Täiesti salajane Salajane Konfidentsiaalne Piíratud 

Greece 

 
 

Röv.:  
 Röv.: ( )  Röv.: ( )    

Röv.: ( ) 

Spain SECRETO RESERVADO CONFIDENCIAL DIFUSIÓN LIMITADA 
France Très Secret Défense Secret Défense Confidentiel Défense lásd a lenti lábjegyzetet3

Ireland Top Secret Secret Confidential Restricted 
Italy Segretissimo Segreto Riservatissimo Riservato 

Cyprus 

 
 

Röv.: 
(A ) 

 
Röv.: ( ) 

 Röv.: ( )   
Röv.: ( ) 

Latvia Seviš i slepeni Slepeni Konfidenciäli Dienesta vajadz b m 
Lithuania Visiškai slaptai Slaptai Konfídencialiai Riboto naudojinio 
Luxembourg Très Secret Lux Secret Lux Confidentiel Lux Restreint Lux 
Hungary Szigorúan titkos!  Titkos! Bizalmas Korlátozott terjesztés ! 

Malta L-Og la Segretezza Sigriet Kunfidenzjali Ristrett 
Netherlands Stg. ZEER GEHEIM Stg. GEHEIM Stg. CONFIDENTIEEL Dep. VERTROUWELIJK 
Austria Streng Geheim Geheim Vertraulich Eingeschränkt 
Poland ci le tajne Tajne Poufhe Zastrze one 
Portugal Muito Secreto Secreto Confidencial Reservado 
Romania Strict secret de 

importan  deosebit  
Strict secret Secret Secret de serviciu 

Slovenia Strogo tajno Tajno Zaupno Interno 
Slovakia  Prísne tajné Tajné Dôverné Vyhradené 

Finland 

ERITTÄIN 
SALAINEN 
YTTERST 
HEMLIG 

SALAINEN 
HEMLIG 

LUOTTAMUKSELLINEN 
KONFIDENTIELL 

KÄYTTÖ RAJOITETTU 
BEGRÄNSAD TILLGÅNG 

Sweden 4 

Hemlig/Top secret 
Hemlig av synnerlig 
betydelse 
för rikets säkerhet 

Hemlig/Secret 
Hemlig 

Hemlig/Confidential 
Hemlig 

Hemlig/Restricted 
Hemlig 

United 
Kingdom 

Top Secret Secret Confidential Restricted 

 

 
Equivalence of security classifications 



MEGÁLLAPODÁS

az Európai Uniónak a Tanács keretében ülésezõ tagállamai között az Európai Unió érdekében kicserélt

minõsített adatok védelmérõl

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAI KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZÕ KÉPVISELÕI,

mivel:

(1) Az Európai Unió tagállamai (a továbbiakban: „a felek”) elismerik, hogy a teljes körû, hatékony konzultáció és

együttmûködés megkívánhatja, hogy az Európai Unió érdekében egymás között, valamint közöttük és az Európai Unió

intézményei vagy az azok által létrehozott ügynökségek, szervek és irodák között minõsített adatokat cseréljenek.

(2) A felek közös óhaja, hogy hozzájáruljanak egy koherens, átfogó általános keret létrehozásához, amelynek célja

a felektõl származó és az Európai Unió érdekében kibocsátott, vagy az Európai Unió intézményeitõl vagy az azok által

létrehozott ügynökségektõl, szervektõl vagy irodáktól származó, vagy az ebben az összefüggésben harmadik

államoktól vagy nemzetközi szervezetektõl kapott minõsített adatok védelme.

(3) A felek tudatában vannak annak, hogy az ilyen minõsített adatok hozzáférése, valamint azok cseréje az adat védelme

érdekében megfelelõ biztonsági intézkedéseket tesz szükségessé,

A KÖVETKEZÕKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk
E megállapodás célja az olyan minõsített adatok felek általi védelmének biztosítása,

a) amelyek az Európai Unió intézményeitõl vagy az általuk létrehozott ügynökségektõl, szervektõl vagy irodáktól

származnak, és amelyeket a felek rendelkezésére bocsátanak vagy velük kicserélnek;

b) amelyek a felektõl származnak, és amelyeket az Európai Unió intézményei vagy az általuk létrehozott

ügynökségek, szervek vagy irodák rendelkezésére bocsátanak vagy velük kicserélnek;

c) amelyek a felektõl származnak az Európai Unió érdekében történõ rendelkezésre bocsátás vagy kicserélés

céljából, és amelyeket az e megállapodás hatálya alá tartozóként jelölnek meg;

d) amelyeket az Európai Unió intézményei vagy az általa létrehozott ügynökségek, szervek vagy irodák harmadik

államoktól vagy nemzetközi szervezetektõl kapnak kézhez, és amelyeket a felek rendelkezésére bocsátanak vagy

velük kicserélnek.

2. cikk
E megállapodás alkalmazásában „minõsített adat”: bármely adat vagy anyag, bármely formában, amelynek engedély

nélküli hozzáférhetõvé tétele különbözõ mértékben sértheti az Európai Unió, illetve egy vagy több tagállam érdekeit,

és amelyen az alábbi EU minõsítési jelölések valamelyike vagy valamely ezeknek megfelelõ, a mellékletben

meghatározott minõsítési jelölés látható:

– „TRÉS SECRET UE/EU TOP SECRET”. Ez a megjelölés azokra az adatokra és anyagokra alkalmazandó, amelyek

engedély nélküli hozzáférhetõvé tétele rendkívül súlyosan sértheti az Európai Unió, illetve egy vagy több

tagállam alapvetõ érdekeit.

– „SECRET UE/EU SECRET”. Ez a megjelölés azokra az adatokra és anyagokra alkalmazandó, amelyek engedély

nélküli hozzáférhetõvé tétele súlyosan sértheti az Európai Unió, illetve egy vagy több tagállam alapvetõ érdekeit.

– „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”. Ez a megjelölés azokra az adatokra és anyagokra alkalmazandó, amelyek

engedély nélküli hozzáférhetõvé tétele sértheti az Európai Unió, illetve egy vagy több tagállam alapvetõ érdekeit.

– „RESTREINT UE/EU RESTRICTED”. Ez a minõsítés azokra az adatokra és anyagokra alkalmazandó, amelyek

engedély nélküli hozzáférhetõvé tétele hátrányosan érintheti az Európai Unió, illetve egy vagy több tagállam

érdekeit.

3. cikk
(1) A felek nemzeti jogszabályaikkal és rendelkezéseikkel összhangban meghoznak minden megfelelõ intézkedést annak

biztosítása érdekében, hogy az e megállapodás hatálya alá esõ minõsített adatok védelmének szintje megegyezzék

azzal, amelyet az Európai Unió Tanácsának biztonsági szabályai a – mellékletben megállapított megfelelõ minõsítési

megjelöléssel ellátott – EU minõsített adatok védelme tekintetében elõírnak.

(2) E megállapodás egyetlen rendelkezése sem sérti a feleknek a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésrõl,

a személyes adatok védelmérõl vagy a minõsített adatok védelmérõl szóló nemzeti jogszabályait és rendelkezéseit.
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(3) A felek értesítik e megállapodás letéteményesét a mellékletben foglalt biztonsági minõsítéseket érintõ valamennyi

változásról. Ezekre az értesítésekre a 11. cikk nem alkalmazandó.

4. cikk
(1) Valamennyi fél biztosítja, hogy az e megállapodás értelmében rendelkezésre bocsátott vagy kicserélt minõsített

adatokat:

a) a kibocsátó elõzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem minõsítik vissza, vagy minõsítését nem oldják fel;

b) a kibocsátó által meghatározott céloktól eltérõ célokra nem használják fel;

c) nem teszik hozzáférhetõvé harmadik államok vagy nemzetközi szervezetek számára a kibocsátó elõzetes írásbeli

hozzájárulása, és az érintett harmadik állammal vagy nemzetközi szervezettel kötött, a minõsített adatok

védelmérõl szóló megfelelõ megállapodás vagy egyezmény hiányában.

(2) Alkotmányos követelményeinek, nemzeti jogszabályainak és rendelkezéseinek megfelelõen valamennyi fél

tiszteletben tartja a kibocsátó hozzájárulásának elvét.

5. cikk
(1) Valamennyi fél biztosítja, hogy a minõsített adatokhoz való hozzáférés megadása a szükséges ismeret elvén alapul.

(2) A felek szavatolják, hogy a CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL vagy ennél magasabb szintû, vagy a mellékletben

megállapított, ezeknek megfelelõ minõsítési jelzéssel ellátott minõsített adatokhoz való hozzáférés jogát kizárólag

olyan személyeknek adják meg, akik megfelelõ biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek, vagy beosztásuknál fogva a

nemzeti jogszabályokkal és rendelkezésekkel összhangban egyéb módon kellõ felhatalmazással rendelkeznek.

(3) Valamennyi fél gondoskodik arról, hogy a minõsített adatokhoz hozzáféréssel rendelkezõ minden személy

tájékoztatást kap az adatoknak a megfelelõ biztonsági szabályozás szerinti védelmével kapcsolatos felelõsségrõl.

(4) Kérésre a felek saját nemzeti jogszabályaikkal és rendelkezéseikkel összhangban kölcsönösen segítik egymást

a biztonsági tanúsítványhoz kapcsolódó biztonsági ellenõrzés lefolytatásában.

(5) Saját nemzeti jogszabályaival és rendelkezéseivel összhangban valamennyi fél biztosítja, hogy a joghatósága alá

tartozó bármely olyan jogalany, amely minõsített adatokat kaphat kézhez vagy hozhat létre, megfelelõ biztonsági

ellenõrzésen esik át, és a 3. cikk (1) bekezdésében elõírtak szerint megfelelõ biztonsági szintû védelmet tud nyújtani.

(6) E megállapodás alkalmazási körében a felek elismerhetik egy másik fél által a személyzet és a létesítmények

tekintetében kiadott biztonsági tanúsítványokat.

6. cikk
A felek biztosítják, hogy a szervezetükön belül vagy közöttük továbbított, kicserélt vagy átadott, e megállapodás

hatálya alá tartozó minõsített adat a 3. cikk (1) bekezdésében elõírtak szerint megfelelõ védelemben részesül.

7. cikk
Valamennyi fél biztosítja, hogy megfelelõ intézkedéseket hajtanak végre a kommunikációs és információs

rendszerekben feldolgozott, tárolt vagy továbbított minõsített adatok 3. cikk (1) bekezdése szerinti védelme

érdekében. Ezek az intézkedések biztosítják a minõsített adatok bizalmas jellegét, sértetlenségét, hozzáférhetõségét

és adott esetben letagadhatatlanságát és hitelességét, továbbá az ezen adatokkal kapcsolatos cselekmények

megfelelõ szintû elszámoltathatóságát és nyomonkövethetõségét.

8. cikk
Kérésre a felek tájékoztatást nyújtanak egymásnak biztonsági szabályaikról és rendelkezéseikrõl.

9. cikk
(1) A felek saját nemzeti jogszabályaikkal és rendelkezéseikkel összhangban meghoznak minden szükséges intézkedést

azon esetek kivizsgálására, amelyekben ismert, vagy alapos okkal feltételezhetõ, hogy az e megállapodás hatálya alá

esõ minõsített adat illetéktelen tudomására jutott vagy elveszett.

(2) Amennyiben egy félnek tudomására jut, hogy valamely minõsített adat illetéktelen tudomására jutott vagy elveszett,

arról a megfelelõ úton haladéktalanul értesíti a kibocsátót, majd tájékoztatja a kibocsátót a vizsgálat végsõ

eredményérõl és az eset megismétlõdésének megelõzése érdekében tett korrekciós intézkedésekrõl. Kérésre bármely

más érintett fél segítséget nyújthat a vizsgálathoz.
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10. cikk
(1) Ez a megállapodás nem érint semmilyen, a minõsített adatok védelmérõl vagy kicserélésérõl szóló olyan fennálló

megállapodást vagy egyezményt, amelynek bármely fél részese.

(2) Ez a megállapodás nem zárja ki, hogy a felek más, az általuk kibocsátott minõsített adatok védelmével vagy

kicserélésével kapcsolatos megállapodásban vagy egyezményben részes félként részt vegyenek, feltéve, hogy

a szóban forgó megállapodások vagy egyezmények nem ellentétesek e megállapodással.

11. cikk
Ez a megállapodás a felek közötti írásos megállapodással módosítható. Minden módosítás a 13. cikk (2) bekezdése

szerinti értesítéssel lép hatályba.

12. cikk
A két vagy több fél közötti, az e megállapodás értelmezésére vagy alkalmazására vonatkozó vitákat az érintett felek

konzultáció útján rendezik.

13. cikk
(1) A felek értesítik az Európai Unió Tanácsának fõtitkárát a megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belsõ eljárásaik

befejezésérõl.

(2) Ez a megállapodás az azon naptól számított második hónap elsõ napján lép hatályba, amely napon a megállapodás

hatálybalépéséhez szükséges belsõ eljárások befejezésérõl az ezen eljárásokat utolsóként befejezõ fél értesíteti

az Európai Unió Tanácsának fõtitkárát.

(3) Az Európai Unió Tanácsának fõtitkára e megállapodás letéteményeseként jár el, amely megállapodást az Európai Unió

Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

14. cikk
E megállapodás egy-egy eredeti példányban, angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, ír, lengyel, lett,

litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven készült, és

e huszonhárom nyelven készült szövegeinek mindegyike egyaránt hiteles.

FENTIEK HITELÉÜL, a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésezõ, alulírott képviselõi e megállapodást

kézjegyükkel látták el.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenegyedik év május havának negyedik napján.
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Voor de regering van het Koninkrijk België  
Pour le gouvernement du Royaume de Belgique  
Für die Regierung des Königreichs Belgien  

      
Za vládu eské republiky  
For Kongeriget Danmarks regering 
Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland  
Eesti Vabariigi valitsuse nimel  
Thar ceann Rialtas na hÉireann  
For the Government of Ireland  

      
Por el Gobierno del Reino de España  
Pour le gouvernement de la République française  
Per il Governo della Repubblica italiana  

      
Latvijas Republikas vald bas v rd   
Lietuvos Respublikos Vyriausyb s vardu  
Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg  
A Magyar Köztársaság kormánya részér l 
G all-Gvern ta’ Malta  
Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden  
Für die Regierung der Republik Österreich  
W imieniu Rz du Rzeczypospolitej Polskiej 
Pelo Governo da República Portuguesa  
Pentru Guvernul României  
Za vlado Republike Slovenije  
Za vládu Slovenskej republiky 
Suomen tasavallan hallituksen puolesta  
För Republiken Finlands regering  
För Konungariket Sveriges regering  
For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
 
  



(1) A „Diffusion Restreinte/Beperkte Verspreiding” Belgiumban nem biztonsági minõsítés. Belgium a „RESTREINT UE/EU

RESTRICTED” minõsítésû információt az Európai Unió Tanácsának biztonsági szabályzatában leírt elõírásoknál és

eljárásoknál nem kevésbé szigorú módon kezeli és védi.

(2) Németország: VS = Verschlusssache.

(3) Franciaország nem alkalmazza a „RESTREINTE” minõsítést nemzeti rendszerében. Franciaország a „RESTREINT UE/EU

RESTRICTED” minõsítésû információt az Európai Unió Tanácsának biztonsági szabályzatában leírt elõírásoknál és

eljárásoknál nem kevésbé szigorú módon kezeli és védi.

(4) Svédország: a felsõ sorban feltüntetett biztonsági minõsítési megjelöléseket a védelmi hatóságok, az alsó sorban

feltüntetetteket az egyéb hatóságok alkalmazzák.”
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MELLÉKLET 
 

Biztonsági min sítések egyenérték sége 
 

 

EU 
TRES SECRET UE/EU 
TOP SECRET 

SECRET UE/ EU SECRET CONFIDENTIEL UE/ EU 
CONFIDENTIAL 

RESTREINT UE/ EU 
RESTRICTED 

Belgium Très Secret (Loi 
11.12.1998) 
Zeer Geheim (Wet 
11.12.1998) 

Secret (Loi 11.12.1998) 
Geheim (Wet 11.12.1998) 

Confidentiel (Loi 11.12.1998) 
Vertrouwelijk (Wet 11.12.1998) 

lásd a lenti lábjegyzet1 

Bulgária C po o ce Ce      
Cseh 
Köztársaság 

P ísn  tajné Tajné D v rné Vyhrazené 

Dánia Yderst hemmeligt Hemmeligt Fortroligt Til tjenestebrug 

Németország STRENG GEHEIM GEHEIM VS2  — VERTRAULICH VS —NUR FÜR DEN 
DIENSTGEBRAUCH 

Észtország Täiesti salajane Salajane Konfidentsiaalne Piíratud 

Görögország 

 
 

Röv.:  
 Röv.: ( )  Röv.: ( )    

Röv.: ( ) 

Spanyolország SECRETO RESERVADO CONFIDENCIAL DIFUSIÓN LIMITADA 
Franciaország Très Secret Défense Secret Défense Confidentiel Défense lásd a lenti lábjegyzetet3

Írország Top Secret Secret Confidential Restricted 
Olaszország Segretissimo Segreto Riservatissimo Riservato 

Ciprus 

 
 

Röv.: 
(A ) 

 
Röv.: ( ) 

 Röv.: ( )   
Röv.: ( ) 

Lettország Seviš i slepeni Slepeni Konfidenciäli Dienesta vajadz b m 
Litvánia Visiškai slaptai Slaptai Konfídencialiai Riboto naudojinio 
Luxemburg Très Secret Lux Secret Lux Confidentiel Lux Restreint Lux 
Magyarország Szigorúan titkos!  Titkos! Bizalmas Korlátozott terjesztés ! 

Málta L-Og la Segretezza Sigriet Kunfidenzjali Ristrett 
Hollandia Stg. ZEER GEHEIM Stg. GEHEIM Stg. CONFIDENTIEEL Dep. VERTROUWELIJK 
Ausztria Streng Geheim Geheim Vertraulich Eingeschränkt 
Lengyelország ci le tajne Tajne Poufhe Zastrze one 
Portugália Muito Secreto Secreto Confidencial Reservado 
Románia Strict secret de 

importan  deosebit  
Strict secret Secret Secret de serviciu 

Szlovénia Strogo tajno Tajno Zaupno Interno 
Szlovákia Prísne tajné Tajné Dôverné Vyhradené 

Finnország 

ERITTÄIN 
SALAINEN 
YTTERST 
HEMLIG 

SALAINEN 
HEMLIG 

LUOTTAMUKSELLINEN 
KONFIDENTIELL 

KÄYTTÖ RAJOITETTU 
BEGRÄNSAD TILLGÅNG 

Svédország4 

Hemlig/Top secret 
Hemlig av synnerlig 
betydelse 
för rikets säkerhet 

Hemlig/Secret 
Hemlig 

Hemlig/Confidential 
Hemlig 

Hemlig/Restricted 
Hemlig 

Egyesült 
Királyság 

Top Secret Secret Confidential Restricted 

 



4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 13. cikk (2) bekezdésében meghatározott idõpontban lép hatályba.

(3) A Megállapodás, illetve a 2. § és 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelõs miniszter annak ismertté

válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a minõsített adatok védelmének szakmai felügyeletéért felelõs

miniszter gondoskodik.

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

37402 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 180. szám



IX. Határozatok Tára

A Kormány 1672/2012. (XII. 27.) Korm. határozata

a 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedésekrõl szóló

1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat módosításáról, valamint a Várkert Bazár rekonstrukciója

projekt finanszírozása érdekében történõ elõirányzat-átcsoportosításról

1. a) A 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedésekrõl szóló 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat

(a továbbiakban: Korm. határozat) 4. pontjának nyitó szövegrészében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe

a „Magyarország” szöveg lép.

b) A Korm. határozat 4. pont b) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az 1. és 2. pontokban foglaltakon kívül a Kormány a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi

CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet]

„b) XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 36. PPP programok

alcím, 3. PPP-konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások

jogcím-csoport kiadási és támogatási elõirányzatából 2100,0 millió forintot, valamint”

(zárol.)

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal

2. A Korm. határozat 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

fejezetet irányító szervek vezetõi

Határidõ: azonnal

3. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdése alapján a Várkert Bazár fejlesztése

projekt finanszírozása érdekében 1000,0 millió forint 2. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el a Magyarország

2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 36. PPP programok alcím,

3. PPP-konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások

jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû

elõirányzatok cím, 33. Hazai fejlesztési programok alcím, 7. A Várkert Bazár rekonstrukciója jogcímcsoport javára.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

Dr. Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1672/2012. (XII. 27.) Korm. határozathoz

„1. melléklet az 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozathoz

Millió forintban

Fejezet Zárolási kötelezettség

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 2 629,6
Miniszterelnökség 812,2
Kormányzati Ellenõrzési Hivatal 0,0
Vidékfejlesztési Minisztérium 1 000,0
Honvédelmi Minisztérium 448,0
Belügyminisztérium 2 449,4
Nemzetgazdasági Minisztérium 1 556,0
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 6 427,4
Külügyminisztérium 1 043,0
Uniós fejlesztések 3 002,6
Emberi Erõforrások Minisztériuma 12 237,4
Központi Statisztikai Hivatal 101,5
Összesen 31 707,1

”
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2. melléklet az 1672/2012. (XII. 27.) Korm. határozathoz
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XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelés  el irányzatok

33 Hazai fejlesztési programok
339728 7 A Várkert Bazár rekonstrukciója

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 000,0

36 PPP programok
335139 3 PPP-konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások

1 M ködési költségvetés
3 Dologi kaidások -1 000,0

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelés  el irányzatok

33 Hazai fejlesztési programok
339728 7 A Várkert Bazár rekonstrukciója 1 000,0

36 PPP programok
335139 3 PPP-konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások -1 000,0

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet id arányos
Állami Számvev szék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 1 000,0 1000,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó el irányzat-változásokat (+/-) egymást követ en kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendel  
jogszabály/ határozat száma

A módosítást elrendel  
jogszabály/ határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltend  ki
1 példány

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg    

1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI EL IRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2012.

A módosítást elrendel  
jogszabály/ határozat száma

K I A D Á S O K 

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg    

1 példány

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi

Minisztérium szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,

a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu

honlapon érhetõ el.

A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.
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